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zas a znova náš „čerstvý“ časopis Kyslík v rukách, 

respektíve vo svojom telefóne či počítači práve máš, 

možno len prehliadaš a možno sa zastavíš, a predsa 

len si ho prečítaš.  
Nikdy sme nevedeli ako začať úvodník tak, aby Vás, 

milí čitatelia, aspoň trošku upútal. No dúfame, že 

tento pekný rým na začiatok vašu pozornosť trošku 
zaujal a dočítate ho až dokonca. Čo vám povieme 

nového? Veľa sa toho nezmenilo, ale pár zmien by sa 

tu predsa len našlo. Jedna z nich je napríklad už len 
to, že sa vám neprihovárame ako maturantky, ale ako 

prváčky DVS-ky. A ďalšia? Začal sa nový školský 

rok predsa! A to znamená, že tu máme nových 

žiakov, našich prvákov v odbore zdravotnícky 
asistent, ktorých touto cestou srdečne vítame 

a prajeme vám veľa šťastia v štúdiu; tiež srdečne 

vítame aj prvákov v odbore diplomovaná všeobecná 
sestra v dennom, ale aj prvákov vo večernom štúdiu a 

zvlášť vítame prvákov v študijnom odbore 

zdravotnícky záchranár. Tento školský rok sa po 
troch rokoch  v našej škole opäť otvoril ročník.  

Samozrejme, nezabúdame ani na ostatných žiakov, 

ktorým tiež prajeme veľa šťastia pri ďalšom štúdiu 

a pevné nervy hlavne tohtoročným maturantom. Tak 
keď sme vás, žiakov, pekne privítali, nesmieme 

zabudnúť ani na náš pedagogický zbor, ktorému tiež 

prajeme hlavne pevné nervy na nás študentov. 
Zároveň im ďakujeme za to, že majú entuziazmus 

venovať sa aj školskému časopisu, pripravujú žiakov 

našej školy na rôzne  súťaže a venujú sa im najviac 

ako len môžu. 
Vo vzduchu už poletuje vianočná atmosféra, začína 

obdobie bilancovania a vytyčovania si nových cieľov 

a plánov. Inšpiráciu prináša aj časopis Kyslík, 
v ktorom sa dočítate o úspechoch našich žiakov, 

nazriete do života iných tried a do života hlavne toho 

profesijného niektorých našich učiteľov. 
Prajeme vám príjemné čítanie ďalšieho už 

elektronického vydania časopisu Kyslík.  

 

Za  redakčnú radu Rebecca a Claudia 

 

Milí kolegovia, spolupracovníci a žiaci, 

v hodinách sa neúprosne zrkadlí čas - koniec roka je 

čoraz bližšie ..., staré spomienky zostanú v nás, rodia 
sa predsavzatia, život píše ďalšiu knihu a naša škola 

do tejto knihy vkladá nové listy  ... 

Od školského roka 2018/2019 všetci študenti, ktorí 
ukončia vzdelávanie v študijnom odbore 

zdravotnícky asistent získavajú odbornú spôsobilosť 

na výkon pracovných činností v zdravotníckom 

povolaní praktická sestra.  

Od 01. septembra 2019 budú už žiaci základných 

škôl prijímaní do študijného odboru 5361 M 

praktická sestra, kde môžeme prijať 44 uchádzačov 

o štúdium. 

Dôležitý zlom v smerovaní našej školy nastal 30. 

novembra 2018, kedy náš zriaďovateľ BSK schválil 
v dokumente „Najvyšší počet žiakov prvého ročníka 

stredných škôl v územnej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v 
školskom roku 2019/2020“ a otvorenie nových 

študijných odborov: 

- 5304 M asistent výživy v počte 14 uchádzačov,   

- 5370 M masér v počte 14 uchádzačov. 

Pevne verím, že zvýšením počtu študijných odborov 

(tým, aj postupný nárast žiakov), zviditeľnia našu 

školu v povedomí verejnosti, no hlavne u zákonných 
zástupcov žiakov základných škôl.  

V prvých mesiacoch školského roku 2018/2019 sme 
sa intenzívne venovali aj prezentovaniu našej školy 

na aktivitách organizovaných BSK a súčasne 

organizovali aktivity pre žiakov základných škôl.  

Týmto chcem z celého srdca poďakovať všetkým 

zamestnancom školy a žiakom, ktorí venovali svoj 

voľný čas pri prezentácii našej školy, aby aj 
v budúcnosti vedeli zviditeľniť svoju školu v očiach 

verejnosti. 

V nasledujúcom kalendárnom ruku nás čaká veľa 

práce. Pevne verím, že spoločnými silami to 

zvládneme a vybudujeme školu rodinného typu, kde 
sa budú tešiť chodiť zamestnanci do zamestnania 

a žiaci do školy.  

V čase vydania školského časopisu Kyslík intenzívne 
cítime atmosféru prichádzajúcich vianočných 

sviatkov. Nech táto radosť zavládne i vo vašom 

okolí, aby ste si užili tie najkrajšie dni v roku. Nech 
ich sprevádzajú stretnutia s priateľmi a milujúcou 

rodinou. Nech sa z vášho domova 

stále ozýva smiech a urobí tieto dni 
ešte krajšími. 

 

Všetko krásne v Novom roku,  

dobrých ľudí hneď po boku.  

Veľa šťastia, veľa zdravia,   

nech sa všetky plány daria, 

 
želá  

        Vaša riaditeľka Eva Drobná 
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    eší nás, keď naši bývalí žiaci – absolventi našej 

školy vrátia sa do priestorov  školy,  pristavia sa 

pri nás v uliciach miest, na ich pracoviskách ... 

ale najväčšia radosť je, keď v dnešnej 
uponáhľanej dobe si spomenú na triedneho 

učiteľa alebo zamestnanca školy. 

 
Týmito riadkami sa podelila s nami  

PhDr. Veronika Bebjaková, bývalá triedna 

učiteľka žiakov v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra, ktorá dostala 

e-mail od svojich žiakov, ktorí ukončili 

štúdium v školskom roku 2017/2018. 

 
 

Prajeme dobrý deň, milá Naša pani profesorka.  

 

Vopred sa Vám chceme poďakovať za všetko. 
Vytrpeli ste si s nami až, až. Zato sme Vám 

neskutočne už navždy vďační. V prílohe Vám 

posielame našu NÚSCH fotku :) na fotke sme všetci, 

ktorí tu pracujú. Presnejšie na OAIM- B.  
Veru ste mali pravdu, že tento pracovný život 

je predsa ťažší, ale s tým už nič nenarobíme, 

taký je život. S tými skúsenosťami, ktoré ste 
nám odovzdali, sa nám neskutočne dobre pracuje, sú 

s nami spokojní a aj my sme celkom spokojní (ha - 

ha). Dúfam, že sa budeme posúvať už len vpred. 
Podaktorí pokračujeme v školách, niektorí už iba 

pracujú a plánujú rodinu. 

Plánujeme Vás navštíviť na Antolskej. Napíšte nám 

sem do e- mailu, kedy bývate na Antolskej a podľa 
toho sa 

zariadime. Už 

Vás chceme 
vidieť !!! 

Pozdravujeme 

tak isto aj 

profesorku 
Valentovú :) a 

spol.  

Dúfam, že s 
ďalšími prvákmi 

nestratíte nervy 

a chuť, pretože 
sa to naozaj 

oplatí.  

S pozdravom 

Mária 
Moravčíková, 

Marek Fekiač, Mária Sendiová, Martina Walterová, 

Adam Švehla. Tak isto pozdravujú ostatní:) 

 

Dobrý večer, kolegovia a kolegyne. 

 

Musím Vás aj takto oficiálne osloviť, veď už Vy ste 
tí, čo budú vedieť viac, než ja.  

Musím povedať, že ste ma prekvapili , myslím 

príjemne. Na fotke vyzeráte všetci spokojne a nejako 

veľmi "zrelo a dospelo". Už nie ste tie deti zo školy, 
čo neskoro chodia - okrem Majky. Som rada, že sa 

Vám darí a že ste spokojní. Pre učiteľa je to vždy 

také zadosťučinenie, že jeho  práca nebola márna, aj 
keď to niekedy u niektorých vyzeralo biedne. Ale to 

už je minulosť. 

15. novembra  2018 Vaša nemocnica organizuje Deň 
dekubitov. Idem tam aj s mojimi prvákmi, takže, ak 

niektorí budete v službe, možno sa uvidíme. Na 

Antolskej do januára bývam len piatky, ale teraz je to 

ešte nepravidelné - nemajú uniformy, chodíme na 
exkurzie, bude 

imatrikulácia, 

takže každý 
piatok tam 

nebudem. 

(Vidím, že 

Martina sa so 
študentskou 

uniformou nevie 

rozlúčiť). 
Prajem Vám 

veľa elánu, 

zdravia, 
pochopenia od 

Vašich blízkych 

a už hádam aj 

nejakú svadbu v 
triede alebo 

dieťa, veď musíme sa aj rozmnožovať ...😊  

Neštudujte stále.       Bebjaková 
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Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi 

vyhlásili  tretí ročník odbornej súťaže Florence 

roka 2018 pre študentky a študentov tretích 

ročníkov denného štúdia v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra . 

Z celého Slovenska sa prihlásilo vyše 180 žiakov 

a študentov, medzi ktorých patrila aj naša žiačka 
z III. DVS triedy  Darina Poláková. Na základe 

úspešného testu sa nominovala 

do celoslovenského kola súťaže 

Florence roka 2018.Veď byť 
desiata z dvadsiatich finalistiek  

z celého Slovensku je super.  

Finále  absolvovala v Spišskej 
Novej Vsi v čase, keď si ostatní 

začínali užívať jesenné 

prázdniny. Už jej umiestnenie 
po teoretickej časti bolo 

úspešné.  Prečítajte si jej príbeh 

z finále: 

Po príchode do Spišskej Novej 
Vsi v piatok 26. októbra 2018 

sme po ubytovaní sa v hoteli 

absolvovali menšiu prezentáciu 
programu finálového víkendu 

Florence roka 2018 a dostali 

sme kopec reklamných 
predmetov od dáždnikov, 

zápisníkov, pier cez rôzne 

prospekty, tašky, termosky, 

sesterské hodinky až nakoniec 
sme si každý vybrali tričko (áno, 

to krikľavé, ružové) a zdravotnícke nohavice. Po 

večeri sme sa všetci finalisti spolu s organizátormi, 
moderátorom, generálnym riaditeľom a jednotlivými 

riaditeľmi a námestníkmi sietí nemocníc Pro care a 

Svet zdravia Slovenska spoločne zišli v konferenčnej 

sále, kde sa nám všetci predstavili, a tak isto prišiel 
rad aj na nás. Bolo to dosť stresujúce, pohľad na také 

množstvo ľudí - cudzích ľudí - v oblekoch a šatách 

vo mne vyvolával veľmi zmiešané pocity, ale všetci 
sme to zvládli bravúrne. Potom nasledoval spoločný 

program v podobe degustácie vín. V sobotu sme po 

geniálnych raňajkách podávaných formou švédskych 
stolov (to mi snáď chyba najviac) išli do miestnej 

nemocnice, kde sme doobeda absolvovali teoretickú 

časť (teóriu všetkých prednášok sme dostali v 

tlačenej forme), rozdelení do tímov - červený, modrý, 
zelený, žltý (ja som bola zelený), po obede prišla na 

rad praktická časť, kde sme absolvovali prípravu u 

jednotlivých stanovíšť zadefinovaných workshopov 
(KPR, hygiena rúk, ošetrenie stómie a triáž) - slovo 

triáž sme tam počuli všetci po prvýkrát. Po 

absolvovaní všetkých workshopov sme mali 

poslednú prednášku z oblasti práva, z ktorej sme 

hneď aj písali test, všetci totálne vyčerpaní. Po 

príchode do hotela a po večeri bol pre nás pripravený  

voľný program - mohli sme využiť hotelový 
wellness, mali sme zarezervovaný parket a DJ-a, 

mohli sme naplno využiť ponuku baru, ale všetci sme 

boli veľmi unavení, tak nás to ani veľmi nelákalo. 
Dali sme si trochu vina, ale nakoniec sme si všetci 

zatancovali na "sestričku z Kramárov", hah. Ja som 

sa neskôr v izbe snažila ešte čo-
to z teórie natlačiť do mojej 

únavou zmorenej mysle. A je 

tu ten deň D - NEDELA - 

veľké finále, všetci 
vystresovaní, sme sa zišli pri 

autobuse, ktorý nás odviezol 

opäť do nemocnice, kde nás už 
s napätím očakávali, 

poinformovali nás o priebehu 

finále, samozrejme, nesmeli 
chýbať novinári a kameramani. 

Ako prvé sme absolvovali test 

z hygieny rúk, teórie stómií, 

zdravotníckej ekonomiky a 
poisťovne Dôvera. Nasledovala 

praktická časť - pre náš tím 

prvá triáž, ďalej hygiena rúk, 
KPR a ošetrenie stómie, kde 

nám doviedli reálnych 

pacientov so stómiou, keďže 

predošlý deň sme boli 
oboznámení s tým, že každý 

jeden workshop bude vo finále 

sťažený nejakým prekvapením. Nasledoval obed a 
slávnostne vyhodnotenie výsledkov a vyhlásenie 

Florence roka 2018. Po cely čas vo mne pretrvával 

pocit rozčarovania. Bolo mi smutno, že sa to celé 
končí, aj napriek stresom, ktoré sme prežívali. Stretli 

sme sa tam skvelá partia  ľudí s obrovskými srdcami. 

Nikdy by mi nenapadlo že za dva dni si človek 

dokáže obľúbiť niekoho, kto mu donedávna bol 
celkom cudzí. Získala som ocenenie "Sestra s 

najväčším srdcom" z čoho som bola ešte väčšmi 

rozčarovaná a chcelo sa mi plakať, čo sa mi neskôr 
trochu aj podarilo. Celkovo som obsadila 4.miesto a 

1.miesto zo zúčastnených žiakov stredných škôl, 

ktorí študujú odbor diplomovaná všeobecná sestra. 
Všetkým žiakom našej školy, ktorí študujú tento 

odbor, chcem odkázať, že ak budú mať možnosť sa 

prihlásiť, nech určite neváhajú (ja som vstupný test 

vypĺňala s tým, že sa tam určite nikdy nedostanem - 
možno ale niekedy pri menšej snahe človek dosiahne 

väčšie a neočakávanejšie výsledky, z ktorých má 

potom väčšiu radosť). Ja hovorím, že to bol doposiaľ 
najlepší víkend môjho života - nie pre to hmotné, ale 

práve pre ľudí, ktorých tam človek spozná a stretne, 

Sestra  

s najväčším 

srdcom 
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atmosféru, ktorú tam cíti, skúsenosť, ktorú 

tam nadobudne a nezabudnuteľne zážitky. 

Veľmi ďakujem za túto príležitosť a 

ďakujem všetkým mojim podporovateľom. 
Ďakujem za veľké povzbudenie od našej 

triednej učiteľky PhDr. Renáty Puškárovej. 

Pomohla mi pred súťažou cennými radami 
a držala mi palce. 

Spolužiaci, všetkým vám odporúčam 

súťažiť v akejkoľvek aktivite. Nie kvôli 
víťazstvu, kvôli skúsenostiam, sebadôvere, 

novým priateľstvám a dobrému pocitu. 

 

Milá Darinka,  

želáme Vám po dosiahnutí 

profesionálneho  úspechu veľa  

osobného šťastia, profesionálneho 

napredovania, aby ste vo svojom 

životnom smerovaní dosiahli zenit 

najvyšší, a tým uspokojili svoje méty. 

 

Vedenie školy, redakčná rada školského 

časopisu Kyslík, učitelia, žiaci 

a zamestnanci školy  

 

 
 

               ilí kolegovia a študenti,  

 
chcem sa vám predstaviť ako nový pedagóg tejto 

školy a priblížiť moju cestu k učiteľskej profesii. 
Pochádzam z malebného kraja pod Malými 

Karpatmi, v ktorom dominuje romantický 

Smolenický zámok a jaskyňa Driny. Moje detstvo 
a mladosť formovali skvelí rodičia, ktorým som 

vzdala úctu aj prijatím rodného priezviska 

Galgociová.  
Pôvodne som sa chcela realizovať v pozícii učiteľky 

materskej školy, a preto som navštevovala strednú 

pedagogickú školu. Dosiahnuté študijné výsledky 

a učiteľský vzor v rodine rozhodli o mojom ďalšom 
smerovaní - o štúdiu slovenského jazyka a literatúry 

a hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte 

Univerzity Komenského a aj o absolvovaní 
rigoróznej skúšky. 

Čas preletel a moja učiteľská púť základnými, 

odbornými školami a gymnáziami sa ukončila 
v tunajšej škole, ku ktorej inklinujem pre empatiu 

k starým a chorým ľuďom a pre presvedčenie 

o nutnosti chrániť si svoje zdravie.  

Do vyučovacieho procesu zavádzam inovatívne 
metódy a formy práce, čomu predchádzalo adekvátne 

vzdelávanie a vykonanie 2. atestácie.  

Práca učiteľa ma napĺňa a neviem si predstaviť 

podobný typ práce, ktorý by ma uspokojoval. 

Vyžaduje si však celého človeka, ktorý potrebuje aj 
oddychovať. Svoj voľný čas venujem počúvaniu 

hudby a klavírnej hre. Relaxujem aj prechádzkami, 

bicyklovaním a letnou turistikou v Nízkych Tatrách. 
Teším sa  z našich úspešných dospelých 

synov a na očakávaný príchod 

prvého  vnúčaťa...                               
 

Milí študenti, 

všetkým vám 

prajem, aby aj 
vás štúdium vo 

zvolenom odbore 

napĺňalo 
a prinášalo radosť 

a uspokojenie 

v budúcej práci! 
 

 

                                                                                         

PaedDr. Oľga Horváthová Galgociová 
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Nie každá škola sa 

môže pochváliť  svojimi 
absolventmi, ktorí sú úspešnými ľuďmi  

- osobnosťami v rodinnom i spoločenskom živote, 

práve tak ako tá naša.  Máme medzi sebou vzácnych 
ľudí, ktorí absolvovali v našej škole rôzne študijné 

odbory a pracujú nielen ako sestry, ale aj ako lekári, 

manažéri, či stredoškolskí alebo vysokoškolskí 
učitelia. 

V prvom rade sú to osobnosti, ktoré vykonávajú 

svoje povolanie s vysokou dávkou profesionality a 

morálnej zainteresovanosti. Vkladajú doň 
prosociálnosť, empatiu, lojalitu, osobnú charizmu, 

pracovnú noblesu a prepotrebný pedagogický šarm, 

ktorým profesionalizujú seba a vykonávané 
povolanie. 

Sú to ľudia skromní  s vysokou  hodnotou 

emocionálnej inteligencie a vysokým IQ, čoho 

dôkazom je ich osobný a pracovný priestor, kde 
tvoria hodnoty použiteľné pre všetkých i pre seba, 

svoje rodiny, príbuzných, priateľov, kolegov 

a známych. 
Vážme si ich a vedzme, že sú medzi nami, že sú 

skromní, ale nie prehliadnuteľní, vzdelaní , pracovití 

a úspešní, vytvárajúci niečo osobité, čo je im blízke 
a k čomu sa vo svojom smerovaní života pomaly 

prepracovali. 

V dnešnom čísle  školského časopisu Kyslík  sa vám, 

v galérii úspešných absolventov našej školy z rokov 
minulých,  kurikulárne predstavia štyri osobnosti  

z radov učiteľov odborných zdravotníckych 

predmetov - PhDr. Oľga Füleová, PhDr. Gabriela  

Habdáková, PhD., MPH, PhDr. Lucia Lieskovská 

a PhDr. Iveta Valentová, PhD., ktoré  v súčasnosti 

prezentujú  svoju odbornosť vo výchovno-
vzdelávacom procese v jednotlivých študijných 

odboroch a učebnom odbore na našej škole. 

 

PhDr. Oľga Füleová   
Od detstva som mala rada deti, starala som  sa o 

sesternice, robila im cez letné prázdniny program. 

Moje rozhodnutie byť detskou sestrou sa utvrdilo, 

keď mi vybrali mandle. Hoci sa to udiala na konci 

školského roka, pooperačné komplikácie ma prinútili 

zostať v nemocnici aj cez prázdniny a prišla som 

o dovolenku, na ktorú som sa veľmi tešila. Nešťastná 

z informácie, že namiesto dovolenky zostávam v 
nemocnici na kašičkách, injekciách, bez hlasu, som 

sa rozhodla, že budem plakať a neskončím, kým ma 

neprepustia z nemocnice. Vtedy sa ma ujala 
empatická a milá sestrička, ktorá ma od plaču rýchlo 

odpútala. To bol asi posledný  moment, ktorý 

rozhodol o tom, že budem aj  ja  detská sestra. Keď 
som v deviatej triede vypĺňala prihlášku na strednú 

školu,  bola som skalopevne rozhodnutá, že budem 

iba detská sestra, nič viac a nič menej.  Alternatívu 

zdravotnej sestry som si nepripúšťala. V prípade, že 
by ma neprijali, bola som rozhodnutá ísť v 15-tich 

rokoch pracovať ako sanitárka a o rok neskôr skúsiť 

šťastie na prijímacích skúškach znovu. V mojom 
rozhodnutí ma podporovali rodičia, ktorí pretrpeli aj 

nepríjemný pohovor s riaditeľom ZŠ, ktorý sa konal 

preto, že som neuviedla na prihláške druhú školu. 
Našťastie ma prijali hneď na prvý pokus na SZŠ 

MUDr. Ivana Hálka na môj vytúžený odbor – DS 

(detská sestra). V tom období bolo v škole  v 1. 

ročníku až 6 tried zdravotných sestier, ďalej 
zdravotnícki  laboranti, samozrejme, my, detské 

sestry a v nadstavbovom štúdiu ženské sestry. Naša 

škola bola v tom období škola s najväčším počtom 
žiakov na Slovensku. V triede nás bolo až 36. Na 

prax do nemocnice sme začali chodiť už v 2. ročníku. 

V môj prvý deň praxe sa konal na Internom oddelení 

Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ul. 
v Bratislave. Dostala som za úlohu spraviť celkový 

kúpeľ na lôžku, vlastne prístelke - nosidlách 

uložených na zemi obéznej pacientke, ktorú nebolo 
možné ani otočiť. Zvládla som to a veľmi som sa 

tešila na prax na detskom oddelení. Praxovali sme na 

rôznych pracoviskách - okrem  lôžkových oddelení aj 
v ambulanciách, v laboratóriách. Najviac sa mi páčilo 

v detských jasliach. Pre deti sme nacvičili bábkové 

divadielko a chodili sme vystupovať aj do   ďalších 

jaslí. V škole sme sa učili zhotovovať bábky,  ale hra 
na flaute nebola moja silná stránka. Do nemocnice 

ma to ťahalo aj mimo vyučovania. V čase prázdnin 

som napríklad pracovala ako sanitárka na centrálnom 
príjme, kde som spoznala rôzne osudy ľudí. Po 

skončení strednej školy som  chcela pokračovať v 

štúdiu na vysokej škole - odbor učiteľstvo odborných 
predmetov pre  SZŠ. Neprijali ma, hoci som z toho 

bola nešťastná, prospelo mi to. Nastúpila som 

pracovať na detské interné oddelenie a vďaka tomu 

získala  prax aj zručnosti. Na oddelení som bola 
spokojná, boli sme dobrý kolektív, prácu som mala 

veľmi rada. Nevedela som sa  ale zmieriť s 

umieraním detí, a preto som sa rozhodla odísť na iné 
pracovisko. Našťastie ma prijali na vysokú školu a po 
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jej skončení som sa znovu vrátila už ako odborná 
učiteľka na „moju" zdravotnícku školu, kde učím  

viac ako 25 rokov. V učení na strednej škole som si 

spravila krátku prestávku, keď som bola na materskej 
dovolenke a po nej som sa venovala učeniu 

a vedeckej práci na LF UK v Bratislave na Ústave 

ošetrovateľstva. Po jeho zrušení som sa vrátila späť. 

Neviem si predstaviť svoj profesijný život bez žiakov 
a pacientov.  

 

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH 

Narodila som sa pred päťdesiatimi štyrmi rokmi 

v Bratislave ako druhé dieťa v rodine 

skromných, pracovitých rodičov v deň, kedy sa 

narodil aj J. A. Komenský, učiteľ národov. Vždy 

som chcela byť sestričkou, čo sa mi aj splnilo. 

Som absolventkou Strednej zdravotníckej školy 

MUDr. I. Hálka na Nedbalovej ulici v Bratislave 

v študijnom odbore zdravotná sestra. Po 

skončení školy som pracovala ako sestra pri 

lôžku na anestéziologicko-resuscitačnom 

oddelení v Štátnom ústave národného zdravia 

v Bratislave. Ovplyvnená mamičkou – učiteľkou 

som chcela skúsiť aj neľahký chlebík 

učiteľovania. Podarilo sa mi to po ukončení 

štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave s  doterajším 

pôsobením na strednej zdravotníckej škole. 

Chcela som si založiť rodinu a splniť aj sen 

materstva.  Mám vzácnych ľudí okolo seba – 

manžela a syna, ktorí mi dodávajú energiu na 

zvládnutie rôznych životných situácií v osobnom 

i spoločenskom živote. Pracujem  dvadsaťpäť 

rokov v zdravotníckom školstve, ktoré mi 

prinieslo uspokojenie a naplnenie môjho 

pracovného života. V súčasnosti som členkou 

manažmentu školy vo funkcii zástupkyne 

riaditeľky. Mám rada ľudí okolo seba, som 

spokojná so svojím osobným i pracovným 

životom. Som náročná na seba aj iných. 

Uznávam duchovné hodnoty, ktoré 

svojou charizmatickou dimenziou napĺňajú môj 

život, život mojich blízkych, priateľov, kolegov 

a známych. 
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PhDr. Lucia Lieskovská 
Nespomínam si presne na moment, kedy som sa 

rozhodla študovať na zdravotníckej škole. V rámci 
výberu kam po ôsmej triede pripadali v mojom 

prípade do úvahy aj iné možnosti, ale akosi náhle 

prišlo rozhodnutie: chcem byť detská sestra. 

V roku 1983 som nastúpila do prvého ročníka na 
Strednej zdravotníckej škole MUDr. I. 

Hálka. V tých časoch bolo štúdium na 

tejto škole naozaj prestížnou 
záležitosťou a škola patrila medzi tie 

výberové, ako nám to počas štúdia 

viackrát opakovali. 
Tie roky 1983 až 1987 boli krásne. 

Štúdium veru nie ľahké, už v druhom 

ročníku sme začali chodiť na prax, 

také deti, ja som bola najmladšia 
z triedy . My „detskárky“ aj na 

oddelenia dospelých, konkrétne na 

interné oddelenie  v Štátnej nemocnici 
v Bratislave. Pamätám sa, ako som z toho bola 

v šoku . Neskôr sme ako budúce detské sestry 

navštevovali už len detské oddelenia.  
Naše štúdium bolo predsa len trošku iné, ako to Vaše 

súčasné. Naškrobené čepce, vyžehlené uniformy, 

v ktorých sme sa nechceli ani posadiť, aby sme sa 

nepokrčili, hrubé denníky praxe, v ktorých bolo 
zapísané hádam všetko.... V treťom ročníku som sa 

so skupinkou ďalších dievčat zúčastnila v rámci 

súvislej štvortýždňovej praxe výmenného pobytu 
v Moskve, spomienok odtiaľ je dosť, veselých aj 

celkom dramatických...Učenia bolo stále veľa, ale  

 

 

popri tom sme absolvovali aj príjemné aktivity, napr. 
uhorkové a zemiakové brigády v Čechách aj na 

východe Slovenska...to je niečo, čo je pre Vás úplne 

neznáme. Dovolím si povedať, škoda...tie zážitky 
ostanú navždy v pamäti a keď sa teraz s bývalými 

spolužiačkami po rokoch stretávame, veľmi sa 

nasmejeme .  

Po škole som mala ambície študovať na 
lekárskej fakulte, čo sa nepodarilo 

a nastúpila som na popáleninové 

oddelenie v ružinovskej nemocnici. 
Toto oddelenie bolo celkom nové, 

práve otvorené a svoju činnosť len 

rozbiehalo. Práca na ňom bola veľmi 
zaujímavá, ale aj tak som chcela ešte 

študovať. V roku 1988 som začala 

študovať na Filozofickej fakulte odbor 

pedagogika – ošetrovateľstvo v dennej 
forme štúdia, ktorého absolventi boli 

profilovaní ako budúci vedúci pracovníci 

v zdravotníckych zariadeniach alebo učitelia 
stredných zdravotníckych škôl. Medzitým sa udialo 

mnoho vecí, prebehla Nežná revolúcia, už sme sa 

nemuseli  učiť ten nudný vedecký 

komunizmus, socialistických pedagógov a iné, v tej 
dobe preferované témy. Vydala som sa, strávila 

s dvoma synmi krásne obdobie materskej dovolenky 

a začala som učiť. Najskôr na inej zdravotníckej 
škole v Bratislave a sem na Strečniansku som 

prichádzala v období maturitných skúšok a od roku 

2009 pracujem na pôde tejto školy.  
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Každá práca má svoje plusy a mínusy, áno aj ja 

zažívam momenty, keď predýchavam :D, ale 

našťastie to vyprší a prídu znova pekné dni.  

Túto svoju voľbu som nikdy neľutovala a medzi 
Vami žiakmi – malými aj veľkými (malí prepáčte za 

to pomenovanie ) som veľmi rada. Každý deň nám 

môže priniesť nové prekvapenia a výzvy, tak nech sa 

nám ich spolu naďalej darí prekonávať úspešne 

a s radosťou .  

 
 

 

PhDr. Iveta Valentová, PhD., MPH 
(rodená Mecková), narodila som sa v Bratislave 
a som absolventka Strednej zdravotníckej školy 

MUDr. Ivana Hálka v študijnom odbore „detská 

sestra“. 
 

Byť sestričkou nebol môj sen, naopak, mala som 

panický strach zo všetkého, čo súviselo s  

nemocničným prostredím. Ale život to zariadil inak 
a ja som si prácu v zdravotníctve zamilovala. Ak by 

som zhrnula svoju  profesionálnu púť,  začala by som 

podaním prihlášky na strednú pedagogickú školu 
v Modre. Druhú školu v poradí som vypísala 

zdravotnícku, čo som vnímala  len ako povinne 

vyplnený riadok. „Určite budem prijatá do Modry, 
veď som bola vyznamenaná.“  O to väčšie bolo moje 

sklamanie, keď ma neprijali pre nedostatok miesta, 

“zrútil sa mi celý svet“. Na zdravotku ma prijali, čo 

bola v tej dobe prestížna škola a na odbor detská či 
ženská sestra prijímali dievčatá s tým najlepším 

prospechom. Štúdium na SZŠ sa mi napodiv 

zapáčilo, bola som predsedníčkou triedy, zapájala 
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som sa  do všetkých možných mimoškolských 

aktivít. Na prax sme chodili už od druhého ročníka na 

detské pracoviská a aj do jasličiek. Detská chirurgia 

bola mojou srdcovkou. Teraz viem, že vďaka 
profesorke Mgr. Anne Köszegiovej a personálu, 

vrátane lekárov a sestier, ktorí ma spoznali aj po 

mnohých rokoch som prišla na oddelenie ako 
učiteľka. Na škole sme mali bábkoherecký krúžok. 

Naštudovali sme hru Ľ. Feldeka „Snehulienka“  a  

v Žiline sme sa umiestnili na 2. mieste v súťaži 
amatérskych bábkohercov. Ja som dostala od poroty 

osobitné ocenenie za hlavnú rolu snehulienky.  Bola 

to veľká udalosť, boli sme v časopise Zdravie a ja na 

titulnej strane. Ako vzorná žiačka som bola vybraná 
na výmenný pobyt do Moskvy. Zdravotnícka škola 

v Moskve a naša mali tzv. DRUŽBU. Zoznámili sme 

sa nielen so žiakmi, ale aj prácou v ich nemocniciach, 
a samozrejme, sme vo voľnom čase spoznávali aj 

život mimo školy. Študentské časy na „zdravotke“ 

boli plné úžasných zážitkov a zanechali vo mne 
hlboké spomienky. Učili ma významné osobnosti, 

ktoré formovali moju profesionálnu dráhu. Pediatriu 

ma učil bývalý minister zdravotníctva MUDr. Tibor 

Šagát. Z odborných učiteliek ma najviac ovplyvnila 
PhDr. Adriana Kolaříková, PhD., ktorá sa neskôr 

stala mojou kolegyňou a riaditeľkou SZŠ. A už 

vďaka spomínanej Mgr. Anne  Köszegiovej 
som sa 

zamilovala do 

detskej 

chirurgii. Po 
škole som 

urobila 

prijímacie 
skúšky na 

medicínu, no 

neprijali ma a tak 
som nastúpila do 

DFN vtedy na 

Duklianskej ul. na 

dojčenecké 
oddelenie. 

Dvojročné 

pôsobenie prerušila 
materská dovolenka 

na jeden rok a práca 

sestry pokračovala 
na detskej úrazovej 

chirurgii ďalších 

osem rokov. 

Medzitým som sa 
stala dvojnásobnou 

mamou. Ale sna byť 

učiteľkou som sa 
nevzdala.  

Niekoľkokrát som sa pokúšala dostať na VŠ. 

Záujemcov bolo veľa, a pre nedostatok miesta alebo 

pre nedostatok známostí (?) ma neprijali.  Hurá, na 

tretí raz  sa podarilo.  Absolvovala som štúdium na 

FF UK a LF UK v Bratislave v študijnom odbore 
pedagogika - ošetrovateľstvo a začala som učiť na 

SZŠ na Vietnamskej ulici, neskôr zlúčením škôl na 

Strečnianskej ulici v Bratislave.  Zmeny vo 
vzdelávaní sestier, ktoré nastali a stále pokračujú 

ovplyvnili aj moje ďalšie vzdelávanie, ktoré som si 

doplnila v odbore ženská sestra, vykonala som 
rigoróznu skúšku a získala malý doktorát PhDr., 

postupne som absolvovala tretí stupeň vzdelania 

PhD. V roku 2004 až 2009 som pôsobila ako odborný 

asistent na LF UK a od roku 2009 som sa vrátila na 
SZŠ na Strečnianskej,  kde pôsobím dodnes. Ako 

triedna učiteľka som odviedla k maturite detské 

sestry, všeobecné sestry, k absolventským skúškam 
pôrodné asistentky, operačné sestry, k maturite dve 

triedy 3-ročného večerného  štúdia zdravotnícky 

záchranár, v tomto školskom roku som triedna 
učiteľka prvákom, zdravotníckym záchranárom. 

Ako odborný asistent na LF UK okrem pedagogickej 

činnosti som vykonávala aj vedeckú činnosť, kde 

patria publikácie, aktívna účasť na konferenciách, 
vedenie diplomovaných prác, v Prahe  na VŠ  

zdravotníckej okrem pedagogickej 

činnosti  som 
vypracovávala podklady 

k akreditácii pre MZ 

ČR. Predsedala som 

a bola členom 
štátnicovej komisie 

pre sestry a pôrodné 

asistentky 
v Bratislave 

a v Prahe.  Bola som 

členkou skúšobnej 
komisie 

v rigoróznom 

konaní pre sestry. 

V rámci ďalšieho 
vzdelávania pod 

záštitou UK som 

prednášala na 
kurzoch pre 

opatrovateľky. 

Uniformu 
sestričky 

s čepcom 

vystriedal 

talár pri  
slávnostných 

promóciách. 

Talár nebol len ťažký, 
ale mi po chrbte stekal pot, tak bolo pod ním teplo. 
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Ale pristal mi a ja som vydržala a aj makeup ha-ha- 

ha. 

Keď píšem tieto riadky, nechce sa mi veriť ako ten 

čas letí ...., ale som aj manželka, matka a babka, čo je 
môj najväčší úspech v živote.  

Starneme všetci, no tým, že som neustále obklopená 

mladými ľuďmi ja asi nestarnem ... ha-ha-ha. Až keď 
stretnem moje prvé absolventky denného štúdia, už 

45-ročné dievčatá sa zamyslím, ako ten čas letí. A to 

nehovorím o tom, že do ktorej nemocnici prídem, 
všade sú sestričky, ktoré som učila. Ak ma spoznajú, 

oslovia a vyjadria sa pozitívne k obdobiu čo sme 

v školských laviciach a na praxi strávili. Mám z toho 

veľkú radosť a slzy na krajíčku. Veľa mojich 

absolventov je na manažérskych postoch a i keď je 

niekedy práca učiteľa tŕnistá, pocit, že aj ja som 
prispela k ich profesionálnemu rastu, ma hladí na 

duši. 

Verím, že aj vy, terajší naši žiaci ak sa stretneme po 
ukončení Vášho štúdia zaplníte rady zdravotníkov 

a keď sa stretneme, priznáte sa ku mne. 

 

 

 
 

 

Záložka do knihy spája slovenské školy: 

Milan Rastislav Štefánik alebo iné 

významné osobnosti,  

ktoré spájajú Čechov a Slovákov 

 
Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave vyhlásila pri príležitosti 

októbra ako Medzinárodného mesiaca 

školských knižníc 2018 pre stredné školy 7. 

ročník celoslovenského projektu Záložka do 

knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav 

Štefánik alebo iné významné osobnosti, 
ktoré spájajú Čechov a Slovákov. 

Cieľom celoslovenského projektu bolo 

nadviazanie kontaktov medzi slovenskými 

strednými školami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek 

vyrobených ľubovoľnou technikou. Do 

tohto projektu sa zapojilo 174 stredných škol s 
celkovým počtom 8 869 žiakov. 

Na našej škole sa do projektu zapojili všetci študenti 

1. – 4. ročníka. Pri voľbe motívu sa inšpirovali 

osobnosťami, akými sú Štefánik, Masaryk, Beneš, 
Dubček, Havel a iní. K vytvorenie záložiek pristúpili 

s vysokou dávkou kreativity a originality. V procese 

výroby záložiek sa oboznamovali s citátmi 
významných osobností a ich myšlienky zmysluplne 

doplnili na svoje výtvory. Študenti sa navyše 

zážitkovým spôsobom oboznámili s históriou 
slovenského a českého národa.  

Po priateľskej komunikácii so SZŠ v Humennom sme 

si vzájomne vymenili 30 najkrajších záložiek. Všetci 

naši tvorcovia tohto estetického doplnku knihy boli 
ohodnotení motivujúcou známkou a ostatné 

zhotovené záložky skrášlili knihy aj iným študentom.  

„Študent prijali projekt ako príjemné spestrenie 
vyučovania a verím, že v nich táto aktivita podnietila 

nielen túžbu spoznávať osobnosti národných dejín, 

ale i chuť prečítať si ďalšiu knihu...“  

 

 

V ďalšom čísle školského časopisu Kyslík  

budeme pokračovať v predstavovaní 

úspešných absolventov našej školy. 
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Naši prváci na  

 

„Prečo ste si 

vybrali túto školu, čo sa 

vám v nej páči a čo nie, ako 

trávite svoj voľný čas?“ odpovedali takto: 

 Začala som chodiť do tejto školy, lebo už ako 
malá som sa hrávala, že niekomu pomáham a 

vedela som, že by ma to bavilo. Páči sa mi 

celkový systém učenia a pristupovanie učiteľov k 
učeniu. Po škole by som chcela ísť na nadstavbu 

na odbor ortopedický technik.  

 Začala som chodiť do tejto školy, pretože chcem 

ísť na medicínu a gympel ma moc nelákal. Páči sa 
mi, že sa učitelia snažia byť na hodinách čo 

najviac aktívni a dávajú do hodín s nami čo 

najviac síl, aby to s nami zvládli. Dúfam, že to 
pôjde takto aj naďalej. 

 Túto školu som si vybrala, pretože od detstva by 

som chcela byť psychiatričkou alebo 

patologičkou. Vždy ma tieto dva odbory 

zaujímali. S touto školou som veľmi spokojná, 

teda až na niektoré učiteľky a ich metódy 

vyučovania. Po skončení tejto školy by som 

chcela ísť na vysokú a pobudnúť na nej pár rokov. 

Potom by som sa už len rozhodla, či ostať na 

Slovensku, alebo ísť pracovať do zahraničia. Vo 

svojom voľnom čase som hlavne s rodinou.  

 Zdravotnícku školu som si vybrala, pretože rada 

pomáham. Na škole sa mi páči všetko. Po 

ukončení tejto školy by som chcela pokračovať na 

vysokej škole. 

 To, že pôjdem do tejto školy, som vedela už 

dávno. Potom som bola pozrieť aj na DOD, a to 

ma presvedčilo ešte viac, že chcem ísť sem. Keď 

dokončím 4-ročné štúdium, určite by som chcela 

pokračovať ďalej. Chcela by som ísť ešte na 

nadstavbu a byť sestra. Veľmi ma baví starať sa o 

ľudí, pomáhať im, atď. Vo svojom voľnom čase 

rada čítam knihy a hrám tenis.  

 Zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici som si 

vybrala kvôli tomu, že som tam išla aj 

s kamarátkou, ale aj kvôli tomu, že odmalička 

som vedela, že chcem pomáhať buď ľuďom alebo 

zvieratám. Nakoniec som si vybrala ľudí. V škole 

sa mi páči prístup takmer každej učiteľky. Moje 

hobby je volejbal a rada trávim voľný čas so 

svojimi kamarátmi.    

 Zdravotnícku školu som si vybrala preto, že už 

odmalička som chcela byť patologička alebo 

psychologička. V škole sa mi nepáči prístup a 

správanie niektorých učiteliek a jedáleň. Najviac 

sa mi páči automat, pretože sú tam všetky 

sladkosti, ktoré mám rada. Po ukončení tejto školy 

by som si chcela spraviť vysokú školu a potom ísť 

pracovať na detskú psychiatriu. Vo svojom 

voľnom čase rada čítam a hrám golf. 

 Strednú zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici 

som si vybrala preto, lebo už dlhšiu dobu som 

túžila pomáhať ľuďom . V tejto škole sa mi veľmi 

páči . Hodiny sú záživné a učitelia sú 

veľmi milí . Po ukončení štúdia by som 

sa chcela vzdelávať ďalej . Svoj voľný 

čas trávim s kamarátmi a hlavne s rodinou . Rada 

počúvam hudbu a chodím von .  

 Strednú zdravotnícku školu som sa rozhodla 

navštevovať preto, lebo by som chcela pomáhať 

ľuďom a vôbec som nevedela, aká škola by ma 

mohla baviť. Najviac sa mi v škole páči vybavenie 

školy a systém učenia niektorých učiteľov. Po 

skončení štúdia na tejto škole by som sa rada 

zamestnala ako sestrička. Vo voľnom čase som 

väčšinou s kamarátmi a s rodinou.  

 Do zdravotníckej školy som si podala prihlášku 

kvôli tomu, že ma zaujala na Dni otvorených 
dverí, ale aj kvôli tomu, že mi robí radosť vidieť 

ľudí s úsmevom na perách, a takisto im pomáhať z 

celých mojich síl. Som šťastná z môjho výberu 
školy, pretože učiteľky sú tu veľmi priateľské, a 

majú veľmi dobrý prístup k žiakom, a takisto sa 

mi veľmi páči aj ich proces učenia. Po ukončení 

štúdia na strednej zdravotníckej škole by som si 
chcela dať prihlášku na vysokú školu, popritom 

by som chcela pracovať ako sestra a po ukončení 

vysokej školy mám sen si otvoriť ambulanciu ako 
zubný technik. Voľný čas trávim s priateľmi.  

 Zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici som si 

vybrala preto, lebo už dlhšiu dobu som túžila 

pomáhať ľuďom . V tejto škole sa mi veľmi páči . 
Hodiny sú záživné a učitelia sú veľmi milí . Po 

ukončení štúdia v tejto škole by som sa chcela 

vzdelávať ďalej . Svoj voľný čas trávim s 
kamarátmi a hlavne s rodinou . Rada počúvam 

hudbu a chodím von  

 Túto školu som si vybrala preto, že som už 
odmalička chodievala s maminou do nemocnice a 

už vtedy ma to zaujalo, proste som vedela, že 

budem chcieť ísť tým smerom. Na DOD minulý 
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rok ma na tejto škole zaujali odborné predmety a 

učebne. Keď doštudujem túto školu, tak by som 

chcela ísť určite aj na vysokú školu a chcela by 

som potom robiť na detskej chirurgii.   
 Zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici som si 

vybrala preto, že som ešte nebola rozhodnutá akú 

školu chcem navštevovať a tak mi napadlo, že ak 
pôjdem na zdravotnícku, mohla by som byť 

(možno) prínosom pre Slovensko a ľudstvo ako 

také.  
 Páči sa mi vybavenie školy, prístup podaktorých 

učiteľov a tiež aj priebeh ich hodín.  

 Po ukončení štúdia na tejto škole by som sa chcela 

zamestnať ako sestrička v nemocnici a možno by 
som zvážila aj vysokú školu.  

 Voľný čas trávim s priateľmi, kreslením alebo 

korčuľovaním.  
 Túto školu som si vybral z toho dôvodu, že ma 

baví pracovať v oblasti zdravotníctva. V tejto 

škole sa mi páči zatiaľ všetko, sú tu super ľudia aj 
učitelia. Výhrady na túto školu zatiaľ nemám 

žiadne. Po ukončení štúdia v tejto škole, by som 

chcel zostať v prostredí zdravotníctva.  

 Skôr ako som začala chodiť do tejto školy, chodila 
som na obchodnú akadémiu, pretože som 

nechcela cestovať. Po dvoch rokoch som sa 

rozhodla prestúpiť, pretože ma tá škola nebavila. 
Prestúpila som na zdravotnícku školu, lebo si 

myslím, že ma táto škola bude baviť a získam 

skúsenosti, ktoré sa mi zídu. Neviem ešte, čo 

chcem robiť, ale neplánujem meniť školu. 
 Túto školu som si vybrala preto, že chcem robiť v 

zdravotníctve, pomáhať ľuďom a ak budem mať 

to šťastie, aj im zachrániť život. 
 Škola sa mi veľmi páči, aj keď som si to 

predstavovala trochu inak (v počte žiakov), ale 

napriek tomu sa mi páčia hlavne učebne, ktoré sú 
veľmi pekné a prepracované pre využitie ktoré 

potrebujeme, pani učiteľky sú veľmi milé a 

chápavé a často aj vtipné.  

 

 

Slnečný jesenný októbrový deň bol spoločník pre 

žiakov 1. ročníka ZA denného štúdia pod  
pedagogickým dozorom Mgr. Ondrejkovej a RND. 

Moravčíkovej. V rámci predmetu chémia absolvovali 

exkurziu v ČOV  Petržalka, ktorá je druhou 

najväčšou v Bratislave. Na úvod boli lektormi 
informovaní o histórii a význame jej vzniku. 

Dozvedeli sa o  rozsahu  čistenia lokalít pravej strany 

brehu Dunaja -  územie Petržalka, obcí Jarovce, 
Rusovce, Čunovo a 5 rakúskych lokalít. O spôsoboch 

čistenia: mechanickom, chemickom a biologickom 

boli  žiaci informovaní počas prehliadky areálu. Na 

záver mali možnosť porovnať pritekajúcu vodu do 

čističky a odtekajúcu do Dunaja. Exkurzia bola pre 

žiakov pútava aj tým, že niektorí nevedeli o jej 
existencii a  ani o vozovni, pri ktorej vystupovali pri 

preprave MHD. Voda je naša vzácna tekutina, ktorej 

máme v súčasnosti nadostač. Čo bude s ňou 
v budúcností záleží len na NÁS. 

 Natália Bartalská, I. B ZA       Ráno o 8:00 hodine 

sme sa mali stretnúť v budove školy, odkiaľ sme sa 

 následne vybrali  autobusom na spomínané miesto. 
Pred hlavným vchodom do čističky si nás vyzdvihli 

na vrátnici dvaja sympatickí lektori. Vzali nás do 

šatne, kde sme si odložili veci, obliekli ochranné 
helmy, vesty a pobrali sa na prehliadku čističky. 

Hneď, ako sme prišli, nám povedali základné 

informácie o čističke: najväčšie dve čističky sa 

nachádzajú vo Vrakuni a v Petržalke, vyčistenú vodu 
vypúšťajú do Dunaja, zachytávajú rôzne typy 

odpadov  ako štrk,  piesok a rôzne kaly. Musím 

povedať, že vôňa alebo skôr zápach nebol veľmi 
lákavý. Ukázali nám rôzne nástroje na čistenie, stroje 

a nádrže naplnené vyčistenou , ale aj špinavou vodou. 
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Upozornili nás, aby sme sa ničoho nedotýkali, lebo 

by sme mohli dostať  žltačku. V tom okamihu každý 

schoval ruky a ničoho sa nechytal. Mohli sme sa 

pýtať veľa  otázok a na všetky nám milo odpovedali. 

Po prehliadke sme mali rozchod a potom sme sa 

vrátili naspäť do školy. 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia 
 

Súčasťou odborného vzdelávania a 

prípravy žiakov sú účelové kurzy, 
ktoré predstavujú integráciu vedomostí, zručností 

a postojov v praxi. Kurz na ochranu života a zdravia 

má samostatné tematické celky s týmto obsahom: 
riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, 

zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, 

záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa 

v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. 
Žiaci III. ZA triedy  v rámci kurzu absolvovali  

v mesiaci september špecifický program v kasárňach 

čestnej stráže prezidenta SR, kde videli ukážky 
sebaobrany, transportu raneného v sťažených 

podmienkach, prezentácie hradnej stráže so zbraňami 

a IPCHO. Na druhý deň  si preverili svoju kondíciu 

a vedomosti z prvej pomoci a biológie, z orientácie 
v teréne a správania sa v prírode. Absolvovali trasu 

z Koliby, na Kamzík, Snežienku, Železnú studničku, 

Partizánsku lúku. Na  tretí deň bola zrealizovaná 
vychádza CHKO Malé Karpaty  - Devínska kobyla 

v paleontologickej  lokalite Sandberg. 

Pekné počasie napomohlo k umocneniu zážitkov  

z kurzu. Na dlhé obdobie obohatilo mysle žiakov 
a učiteľov, čím prispelo k revitalizácií síl a 

k povzbudeniu chuti do  učenia sa po dvojmesačných 

letných prázdninách. 
žiaci III. ZA 
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Výstava Bibliotéka 
 

Trieda, II. DVS,  v jeden  jesenný deň  a to 8. 

novembra 2018, navštívila  objekt Incheba Expo 
Aréna, kde prebiehala výstava zvaná Bibliotéka. Mali 

sme možnosť prezrieť si množstvo zaujímavých 

novších, ale aj starších titulov kníh, zúčastniť sa 
besied s autormi alebo si vypočuť predčítanie ich diel 

a básní. Boli nimi napríklad Ľubomír Feldek, súčasní 

básnici Ján Štrasser a Ivan Štrpka, ktorí hovorili 

o svojich inšpiráciách a začiatkoch tvorby.  

Výstava bola členená na oddiely, v ktorých boli 
knihy od jedného vydavateľa. Mohli 

sme 

tak navštíviť Martinus, Albatros, Panta Rhei, či 

Slovart a začítať sa či do románu, alebo detektívky. 

A tiež si pri čítaní vypiť kávu alebo čaj z kaviarne. 

Slovenská národná knižnica prezentovala vo svojom 

stánku zaujímavú kníh s názvom: Slovenské ľudové 

betlehemské hry, kde sa ľudia dozvedeli o hrách, 

ktoré sa tradovali pôvodne medzi pastiermi.  

Zaujímavé boli odborné publikácie v stánku 
vydavateľstva Raabe, s názvom Ochrana života 

a zdravia. Boli určené pre učiteľov 

a ponúkali aj pracovné zošity určené pre 

žiakov. 

Tradične bola  bibliotéka spojená aj 

s výstavou ,,Minerály“, kde si prišiel každý 

človek s estetickým vnímaním potešiť 
zmysly, alebo kúpiť skvelý vianočný 

darček. 

Mnohí z nás na výstave našli nejednu 

zaujímavú knihu, mnohé inšpirácie, alebo 

si odniesli odtiaľto jednoducho vianočný 
darček pre blízkych. Vrátane p. učiteľky 

Gabaľovej, ktorej celá trieda ďakujeme 

za to, že sme sa mohli zúčastniť 
výstavy a urobiť si tak lepší prehľad 

v oblasti súčasnej knižnej tvorby. 

 

II. DVS 

 

 

Nový vedecký objav v oblasti 

chizofrénie 
 

Som žiačka III. DVS. Ako každý žiak v končiacom 
ročníku, aj ja mám plné ruky práce s písaním 

absolventskej práce. Už od 1. ročníka ma fascinoval 

mozog, psychické funkcie, 

celková kognitívnosť a zároveň odchýlky pretavujúce 
sa neskôr do rôznych diagnóz. Preto som si vybrala 

tému: Schizofrénia. Popri mojom počiatočnom štúdiu 

literatúry k tejto téme som natrafila na ešte jeden 
zaujímavý a neprebádaný objav. Nedávno bol 

v časopise Molecular Psychiatry publikovaný 

vedecký článok, ktorý predstavuje zlom vo výskume 

schizofrénie a otvára nové možnosti v liečbe tejto 
psychiatrickej diagnózy. Tím Prof. Cynthie 

ShannonWeicker z Neuroscience Reseach Australia 

(NeuRa) identifikoval imunitné bunky vo väčších 
množstvách v mozgu niektorých ľudí, ktorí trpia 

schizofréniou. Progresívnosť tohto objavu spočíva 

v tom, že doteraz boli odborníci presvedčení, že 
imunitné bunky nemajú žiaden súvis so 

psychotickými poruchami. Výskum však ukázal, že 

imunitné bunky môžu produkovať zápalové signály 
v mozgu ľudí trpiacich schizofréniou, a tak 

poškodzovať mozgové neuróny. Otvára sa tak nová 

možnosť liečby. Nové objavy vo výskume dopadu 
imunitných buniek sú dôkazom toho, že tieto bunky 

majú vplyv na vznik a priebeh schizofrénie. 
Tento objav upútal v zahraničí pozornosť mnohých 

médií, odborníkov z akademickej obce, ale aj širšiu 
verejnosť, pretože poskytuje nádej pre ľudí s týmto 

dosiaľ neliečiteľným ochorením. Ako pozitívum 

hodnotím snahu prof. Weickertovej, ktorá vyzýva na 
spoluprácu neurochirurgov a imunológov z celého 

sveta. 

V mojej rodine som dlhé roky svedkom postupného 
vývoja schizofrénie u dedka, ktorý hoci užíva lieky 

na zastavenie progresie, porucha sa u neho stále 

zhoršuje. Ak by sa skutočne potvrdil vzťah medzi 

prítomnosťou imunitných buniek v mozgu a vzniku 
či vývoja schizofrénie, mnohí ľudia by mali nádej na 

vyliečenie a my ostatní na vhodnú 

prevenciu. Dúfajme, že ak sa tieto výskumy 
experimentálne v budúcnosti potvrdia, tak sa tieto 
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nové postupy dostanú aj do slovenského 

zdravotníctva a lekári nebudú liečiť symptómy, ale 

etiológiu tejto poruchy. 

Timea Lučanská   III.DVS 
 

Tour de špecializované zdravotnícke 

centrá 
 

III. DVS trieda  pokračuje šnúrou odborných exkurzií 
v špecializovaných zdravotníckych centrách. 22. 

novembra 2018 sa študenti so svojimi odbornými 

učiteľkami (PhDr. Renáta Puškárová, PhDr. Anna 

Faborová, Mgr. Zlatica Tongelová a PhDr. Zuzana 
Schmidtová, PhD.) zúčastnili odbornej exkurzie 

v Centre intervenčnej neurorádiologie 

a endovaskulárnej liečby (CINRE), ktoré sa nachádza 
v Bratislave v budove Medissima. Cieľom odbornej 

exkurzie bolo spoznať špičkové zdravotnícke 

zariadenie, ktoré sa venuje diagnostike a komplexnej 

intervenčnej rádiologii pri neurologických, 
neurochirurgických, angiologických, kardiologických 

a ďaľších diagnózach. 

Non-stop (teda dostupné 24 hodín denne, 7 dní 

v týždni) poskytuje tím CINRE, ktorý tvoria 

lekári, sestry a rádiologickí technici: 

• špičkovú odbornosť a vysokú bezpečnosť pri 
ošetrení krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových 

aneuryziem, pri urgentnej liečbe ischemickej 

cievnej mozgovej príhody, realizuje extra a 

intrakraniálny stenting zúžení mozgových tepien, 
• zaoberá sa endovaskulárnou liečbou akútnej, 

chronickej a kritickej končatinovej ischémie, 

poskytuje venózne 
intervencie,  

endovaskulárnu liečbu 

akútnej a masívnej 

pľúcnej embólie, 
• vykonáva selektívne 

koronarografie (SKG)

 a perkutánne 
koronárne 

intervencie (PKI), 

• realizuje 
endovaskulárnu liečbu 

ochorení aorty a 

akútnych aortových 

syndrómov, 
renovaskulárne a 

viscerálne intervencie i endovaskulárnu 

embolizačnú liečba viscerálnych aneuryziem,  
tumorov, malformácií a traumatických, 

iatrogénnych a spontánnych krvácaní, 

• v prípade arteriovenóznych malformácii realizuje 
etanolovú abláciú periférnych artériovenóznych 

malformácií (ETOH), 

• v rámci diagnostických činností realizuje CT 

koronarografické vyšetrenia a 4D CT angiografie. 

Po centre nás sprevádzal vedúci rádiologický technik 

Dušan Giertl. Kardiológ MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. 
nám vysvetlil práve prebiehajúci zákrok 

endovaskulárnej intervencie v koronárnych tepnách 

srdca u pacienta.  
Veríme, že aj takto získané vedomosti nám pomôžu 

pri našich očakávaných absolventských skúškach. 

 
    Szabina Polácseková 

 

Exkurzia v centre pre liečbu sclerosis 

multiplex 
Spomedzi množstva vyučovacích predmetov 

v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, 
ktoré sme povinní absolvovať, je neurologické 

ošetrovateľstvo jedným z najnáročnejších. Je lepšie 

raz vidieť ako stokrát počuť, a preto sme dňa 

30.11.2018 absolvovali exkurziu v Centre pre 
diagnostiku a liečbu sklerosis multiplex 1. 

neurologickej kliniky LF UK a UNB Bratislava, 

Staré Mesto. Po príchode sme boli očarení 
prekrásnymi priestormi, veľmi vkusne a moderne 

zariadenými a preto nám ani neprekážalo, že sme 

čakali kým pani doktorka ukončí rozhovor 
s pacientom a začne sa venovať nám. Vedúca lekárka 

tohto centra je MUDr. Čopíková-Cudráková Daniela. 

Spravila nám prednášku o chorobe sklerosis 

multiplex – vysvetlila nám etiopatogenézu 
(predpoklady vzniku), klinické prejavy a jednotlivé 

metódy liečby SM. Zaujala nás najmä diferenciálna 

diagnostika tejto 
choroby a nové 

možnosti liečby. 

Ochotne nám 

odpovedala na 
všetky naše 

zvedavé otázky 

a na záver nás 
sprevádzala 

centrom – 

ukázala nám 
izbu, kde 

pacienti 

ambulantne 

podstupujú 
infúznu terapiu, 

malú oddychovú miestnosť a videli sme tiež 

priestranné šatne pacientov. Bolo to vskutku veľmi 
zaujímavé a sme radi, že sme mohli vidieť niečo pre 

nás nové a získať tak nové informácie o liečbe 

a spoločenskom uplatnení týchto pacientov. 
        Žiaci III. DVS 
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Každoročne pripravuje  Bratislavský samosprávny 

kraj prezentáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Deň Župných škôl sa konal v Bratislave OC Avion 

dňa 28. septembra 2018. Satelitné prezentácie v 
Pezinku, Senci a Malackách pod názvom Župné 

školy pre teba  sa konali v októbrové piatky. 

Podujatie bolo zacielené prioritne na deviatakov 
základných škôl, aby sa rozhodli, na 

ktorej strednej škole budú 

pokračovať vo svojom štúdiu. 

Stredné školy v pôsobnosti BSK sa 
prezentovali prostredníctvom 

informačných stánkov, pri ktorých 

verejnosť dostala požadované 
informácie o štúdiu na  strednej 

škole prostredníctvom pedagógov 

a žiakov.  
Uvedenej aktivity sa zúčastnila aj 

naša Stredná zdravotnícka škola, 

ktorá odprezentovala  najnovšie 

informácie v súvislosti 
s transformáciou vzdelávania na 

stredných zdravotníckych školách  SR ako aj 

modernizáciou vzdelávacieho procesu. 
Sprievodnou aktivitou na pódiu v interiéri  

OC Avion a v exteriéri priestoroch 

parkoviska bola prezentácia automatického 
externého defibrilátora pre laickú verejnosť 

– využitie v praxi. 

Pezinok - Dom kultúry - 05. október 2018  

Oblasť  Pezinka   a okolitých mestečiek je 
presýtená obyvateľstvom, ktorí majú 

deti školského veku. Aktivita 

prilákala žiakov ZŠ a ich rodičov do 
Domu kultúry v Pezinku, kde im 

stredné školy odprezentovali svoje 

študijné odbory. Ukázali účastníkom 

čím sú charakteristické, aké 
podmienky k štúdiu ponúkajú žiakom 

a aká je využiteľnosť a zamestnanosť 

ich absolventov na trhu práce 
s následnou možnosťou štúdia na VŠ. 

Senec - Mestské kultúrne stredisko -12. 

október 2018   
Mestské kultúrne stredisko v  meste 

Senec ponúklo priestor k prezentácii 

župných škôl v pôsobnosti BSK. Rodičia 

a ich deti tak získali obraz o študijných 
odboroch, na ktoré sa môžu prihlásiť po ukončení 

ZŠ.  Prezentácia vizualizovala to, čo stredné školy  

ponúkajú záujemcom o štúdium, aby ich pozornosť 
upriamili na zodpovedné rozhodovanie o svojom 

budúcom povolaní.  

Malacky - Športová hala Malina -19. október 2018 

Regionálna prezentácia župných škôl BSK v lokalite 

Záhorie mala pomerne vysokú návštevnosť žiakov 

ZŠ  a ich rodičov. Zviditeľnenie  a prezentáciu našej 
školy podporili projektové aktivity manažmentu 

nemocnice novej generácie v Bratislave. Záujem  

o študijné odbory a učebný odbor našej školy bol 
vyšší ako po minulé roky. Potenciálnych záujemcov 

o štúdium 

sme pozvali na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude 

konať na našej škole dňa 08. 02. 2019.                                                                  

RR 
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Kvapka krvi pre 

zdravie 
Diabetes mellitus ako 

epidémia 21.storočia patrí 

medzi dôležité ochorenia, 

ktorým treba rozhodne 
venovať pozornosť. Preto 

ľudia s diabetom majú 

v kalendári tiež svoj deň 
a to presne 14.11. 2018. 

Pod záštitou občianskeho 

združenia „DIA Bratislava“ 
sme sa zúčastnili prevencie 

proti diabetu. A tak sa 

Magistrát v našom hlavnom 

meste na pár hodín stal 
hlavným centrom pre 

diabetikov, ale aj 

„nediabetikov“ ,ktorí chceli 
zistiť aké hladiny, ľudovo 

povedané „cukru“ v krvi 

majú a či je nutné vyhľadať 
odbornú lekársku pomoc 

diabetológa. Okrem 

glukomeru bol v rámci 

prevencie k dispozícii aj 
tlakomer, ktorý rozhodne 

zožal tak isto veľký úspech. 

Po piatich hodinách 
venovaných prevencii 

prišlo množstvo ľudí 

obetovať svoju kvapku krvi 

pre svoje zdravie. Avšak 
musíme podotknúť, že prevencie sa zúčastnilo oveľa 

viac žien, ako mužov. A preto ostáva len jediná 

otázka: „Bojí sa naše „nežné“ pokolenie ihiel, alebo 
len zabúdajú na svoje zdravie?“. S pocitom, dobre 

odvedenej práce a veľkým poďakovaním od 

organizátorov sme sa s Magistrátom hl. mesta 
Bratislavy rozlúčili a tešíme sa na ďalší rok. 

Samozrejme aj my, II.DVS, ďakujeme za možnosť 

zúčastniť sa takejto prevencie organizátorom 

združenia a v neposlednom rade našej pani 
profesorke triednej PhDr. Gabaľovej Janke PhD., 

ktorá nám bola nielen veľkou oporou na tomto dni, 

ale nás aj niekoľko dní dopredu pripravovala 
ohľadom diabetu. Pevne dúfame, že v našom 

hlavnom meste bude viac takýchto akcií, kde my, 

zdravotníci, môžeme plniť poslanie našej profesie 
nezištne pomáhať.  

Žiaci II. DVS 
 

 

 

 

Manuálny alebo digitálny? 

V dnešnej dobe nie je problém si „vygugliť“, čo 

človek potrebuje pre svoju životnú orientáciu, aby 

vedel  niečo viac ako je v knihách či časopisoch. 
Problematiku o používaní tlakomerov ponúkla 

čitateľom  učiteľka odborných zdravotníckych 

predmetov PhDr. Katarína Chandogová, MBA 
v krátkom manuály.  

Jednou z odborných činností, ktorú počas klinickej 

praxe vykonávame je meranie krvného tlaku. 

V minulosti bol manuálny tlakomer nenahraditeľným 
pomocníkom pri meraní jednej z fyziologických 

funkcií. V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame 

s uprednostňovaním merania krvného tlaku pomocou 
digitálneho tlakomeru. Manuálny tlakomer na 

niektorých oddeleniach ani nenájdeme. 

Poďme sa pozrieť na výhody a nevýhody oboch. 

Manuálne tlakomery 

Sú to klasické alebo aneroidné (ručičkové) tlakomery 

a predstavujú zlatý štandard. Výhodou je ich 

presnosť. Manžeta je dôležitou súčasťou tlakomeru. 
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Jej veľkosť a správne naloženie tiež ovplyvňuje 

presnosť meraní.  

Ortuť v Európskej únii upadla do nemilosti, lebo je 

vysoko toxická pre ľudí aj pre životné prostredie.  

Princíp merania „ledkovým“ tlakomerom je rovnaký 
ako u ortuťového, ale stĺpec ortuti je tu nahradený 

LED diódami, alebo LCD displejom. Rovnako ako 

u ortuťového tlakomeru ide o auskultačné meranie 
(meranie posluchom), kde je na vyhodnotenie 

potrebný fonendoskop. 

Nevýhodou pre bežného človeka je to, že pri meraní 

treba používať fonendoskop. Preto mnohí ľudia 

radšej využívajú digitálne tlakomery, ktoré ponúkajú 

vyšší komfort. 

Digitálne tlakomery 

Oscilometrický tlakomer meria tlak krvi podobným 

spôsobom ako auskultačný, fonendoskop nahrádza 

snímač oscilácií, ktoré dokáže vyhodnotiť 
meranie bez zásahu človeka. Je preto 

vhodný aj na domáce používanie laikom. 

Pridanou hodnotou je komfortná obsluha, 

výsledky je možné prečítať na displeji. 
Monitorujú pulz a tie kvalitnejšie 

zaznamenajú aj srdcové arytmie. 

Kvalitné digitálne tlakomery 
neodmerajú tlak ak je manžeta zle 

naložená. 

Používajú sa tlakomery určené na 

meranie na ramenene alebo na zápästí. Zápästné 

sú malé a ľahko prenosné, nemusia však merať 

spoľahlivo. Ak sa manžeta pri meraní nenachádza 
v úrovni srdca, meranie je nespoľahlivé. Nepresnosti 

v meraní môže spôsobiť aj fakt, že prekrvenie 

končatín je rôzne a na zápästí sa manžeta opiera viac 
o kosti ako o mäkké tkanivo ako je tomu na ramene. 

Funkčnosť a spoľahlivosť klasického manuálneho 
tlakomeru musí byť overovaná raz za dva roky, 

digitálny by mal byť kontrolovaný jedenkrát za rok. 

Tento úkon sa nazýva kalibrácia. 

Povinná kalibrácia sa netýka domácich tlakomerov, 

no odporúča sa a spoľahliví predajcovia ju poskytujú 

v rámci záručného servisu bezplatne a v pozáručnom 
servise za poplatok. 

Mnohí lekári však o vyhláške nevedia alebo ju 
ignorujú a používajú prístroje bez platného overenia. 

Meranie však priamo ovplyvňuje diagnostiku a liečbu 

pacienta, preto je overovanie naozaj potrebné.  Pri 
kalibrácii auskultačných tlakomerov porovnávajú 

overovaný prístroj s etalónom, ktorý je minimálne 

štyrikrát presnejší. Kontroluje sa stav aj tesnosť 

celého systému vrátane manžety, ventilu a balónika 
aj hadičiek. 

Oscilometrické – digitálne tlakomery overujú len 

laboratóriá, ktoré disponujú simulátorom tlaku krvi. 

Je to „elektronický pacient“, ktorému zadajú hodnoty 

nízkych, stredných a vysokých tlakov krvi 
a porovnajú ich s nameranými hodnotami 

kontrolovaného tlakomera.  Súčasťou zapojenia musí 

byť aj používaná manžeta, jej pružnosť a tesnosť má 
u týchto tlakomerov významný vplyv na presnosť 

merania. Takýto simulátor je pomerne drahý a na 

Slovensku sú len štyri takéto prístroje. 

Či si lekár alebo nemocnica dáva tlakomer pravidelne 

overovať, spoznáme podľa okrúhlej overovacej 

známky. Je umiestnená na tlakomeri a je na nej názov 
leboratória, ktoré ho overovalo, jeho úradná značka 

a dátum overovania. 

Okrem všeobecných zásad dodržiavaných pri meraní 

tlaku, ktorým sa venujeme na teoretických 

vyučovacích hodinách a praktických cvičeniach 
v škole aj v nemocnici by sme mali mať na pamäti 

aj to, že tlakomer môže byť mechanicky 

poškodený. Na základe toho je potrebné 

aby sme pri monitorovaní tlaku 
u pacienta zohľadnili aj fakt, že musíme 

sledovať  či pri meraní digitálnym 

tlakomerom nám nameraná hodnota tlaku 
krvi nekorešponduje s individuálnym 

posúdením pacienta: napr. nameriame 

vysoký tlak pacientovi, ktorý sa na 
hypertenziu nelieči,/samozrejme, nie je 

možné vylúčiť novovzniknutú hypertenziu/ a 

pod. 

Je potrebné, aby sme takúto situáciu vyriešili 

opätovným premeraním krvného tlaku manuálnym 

tlakomerom. Až po opakovanej kontrole dokážeme 
objektívne zhodnotiť výsledky meraní a tým správne 

pomôcť pacientovi v jeho ďalšej liečbe. 

 

 
Do mikrobiologického laboratória nie je ľahké sa 

dostať len tak na návštevu. Vyučovací predmet na 

ktorom sa o mikróboch a mikroorganizmoch učíme je 

náročný a preto sme sa 13. novembra 2018 boli 
pozrieť do laboratória na SZU v Bratislave na 

Kramároch  s pani doktorkou Ofúkanou. Musím sa 

priznať, že som bola veľmi prekvapená najmä z toho, 
čo všetko nové sme sa dozvedeli. Veľmi zaujímavé 

bolo to, že prečo je extra dôležité  správne  

dodržiavanie dezinfekcie kože pri odbere krvi na 

hemokultúru. Nakoľko sa pri tomto vyšetrení 
vyšetruje v krvi prítomnosť mikroorganizmov, tak 

nesmieme ako zdravotnícki pracovníci zaniesť žiadnu 

infekciu počas tohto výkonu. Na našej koži sa za 
normálnych okolností nachádza typ mikroorganizmu, 

ktorý môžeme pri odbere, ale aj pri injekcii zaniesť 
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do krvného systému. Preto sa pred odberom krvi na 

hemokultúru musí urobiť ster z kože, kde sa bude 

odoberať krv. Vzorka krvi spolu so sterom z kože  sa 

analyzujú a ak sa potvrdí, že krv je infikovaná 
rovnakým mikroorganizmom, ktorý sa vykultivoval 

z kože, tak záverom je to, že sa počas výkonu 

činnosti nepostupovalo asepticky a celý výkon sa 
musí zopakovať znova. To, ako nám to vysvetlila 

pani doktorka Ofúkaná, a to, že ona vidí túto 

problematiku z profesionálnejšieho hľadiska ako my 
„obyčajnejší“ zdravotnícki pracovníci, ma donútilo sa 

nad tým zamyslieť, a akoby mi to teraz všetko dávalo 

zmysel. Povedala som si, že to, čo nás učia pani 

učiteľky vôbec nie je zbytočné, práve naopak, je to 
veľmi dôležité. Štandardy sú predsa na niečo dôležité 

a nevymysleli ich zbytočne, ale preto, lebo vidia do 

problematiky hlbšie.  
Týmto by sme sa chceli poďakovať pani doktorke 

Ofúkanej za ďalšie nové informácie.  

         Miroslava Aksamitová, Eleonora Hrfjuk I.DVS  
 

 

Pondelky v našej odbornej učebni anatómie patria 

žiakom bratislavských základných škôl. Učivo 
biológie v siedmom ročníku základnej školy obsahuje 

poznatky z oblasti anatómie a fyziológie človeka. 

Základné školy poskytujú všeobecné vzdelanie 

a žiaci týchto škôl sa majú rozhodnúť kam pôjdu 

študovať ďalej. Pomoc v rozhodovaní sa a zároveň 
pomoc v osvojovaní si vedomostí im ponúkla naša 

škola vo forme návštev našej školy. V čom návšteva 

spočíva? Siedmaci si majú možnosť pozrieť priestory 
triedy, jej vybavenie, anatomické modely človeka 

a na rad príde premietanie filmu zo série krátkych 

filmov „Bol raz jeden život“. Ten vypĺňa prestávku 
medzi prácou s virtuálnou realitou. Anatómia človeka 

v tzv. okuliaroch každého fascinuje. Poskytuje 3D 

obraz človeka aj s konkrétnym opisom častí ľudského  

tela, priblížením častí tela a možnosťou študovať ho 
po jednotlivých vrstvách. Siedmaci zo Základnej 

školy na Jelenej ulici v Bratislave si takto spestrili 

pondelok 19. novembra 2018. Podľa ich slov boli 
veľmi spokojní. Prišli v sprievode svojich učiteliek, 

ktoré tiež práca s VAU zaujala.  

A.F. 

 

V druhom ročníku v študijnom odbore diplomovaná 

všeobecná sestra sme sa znovu zaradili na oddelenia 
našej známej nemocnice v Ružinove. V septembri 

a októbri sme sa vystriedali na Ortopedicko-

traumatologickom 

a neurologickom. Obe skupiny tak sa starali 

o pacientov, ktorí si dali vymeniť kolenný alebo 

bedrový kĺb. Ale taktiež o takých, čo boli v stavoch 
po rôznych nehodách a pádoch, alebo pacientov s 

najrôznejšími ochoreniami nervov. 

Osvojili sme si manipuláciu s drénom a zachovanie 
aseptického prostredia, keď sme asistovali lekárovi 

pri preväzoch. Zvládali sme podať injekcie, odobrať 

krv a riediť infúzne roztoky pre nás už nebol 
problém. Spoznali sme najrôznejšie druhy liekov.  
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Ale okrem odborných výkonov sme pomáhali aj 

inak. Pacient potreboval pomoc aj v činnostiach, 

ktoré my konáme úplne automaticky. Či už to bola 

chôdza, pomoc pri jedle, hygiena, alebo podanie 
pohára vody. Snažili sme sa mať k pacientom aj 

ľudský prístup, pretože je neodmysliteľnou súčasťou 

povolania sestry. Najlepšou spätnou väzbou nášho 
snaženia boli preto známky od učiteľov, pochvala pri 

zvládnutom výkone, ale najmä spokojné oči pacienta 

a jeho úsmev na tvári. 

II. DVS Paulina Ivanová 

Štandardné postupy  
 
Žiaci I. DVS  a III. DVS triedy so svojimi učiteľmi  

sa zúčastnili  dňa 19. októbra 2018 na 2. výročnej 

interdisciplinárnej konferencií o nových 
a inovatívnych štandardných diagnostických 

a terapeutických  postupoch. Prednášky sa konali 

v Bratislave v GATE one hoteli na Ambrušovej 7. V 
programe bolo mnoho pútavých prednášok  

z problematiky: vedecké nástroje tvorby klinických 

postupov, komunikácia v zdravotníctve, 

multidisciplinarita v ŠTDP a ich implementácie, 
ŠTDP v geriatrií a mnohé iné. 

 

 

Odborná exkurzia 

 

 
Život žiaka denného alebo večerného štúdia  
v školskej levici je nielen o tom, že sa vzdeláva 

v triede alebo na odbornej praxi, ale aj v teréne.  

Majú možnosť absolvovať odborné exkurzie 
v zdravotníckych zariadeniach v rámci SR a 

v zahraničí. Triedny učiteľ PhDr. Ľuboš Polák dáva 

takúto možnosť žiakom večerného štúdia triedy II. 

ZA 2r., ktorí sa  zúčastnili v dňoch 15. – 16. októbra 
2018 odbornej exkurzie v Prahe v hlavnom meste 

 ČR. Navštívili  Fakultnú nemocnicu v MOTOLE - 

urgentný príjem a nemocnicu IK+EM - 
diabetologické oddelenie a urgentný príjem. Mali 

možnosť vidieť moderné liečebno-preventívne 

postupy v liečbe civilizačných ochorení. Zážitky 
z Prahy boli umocnené prehliadkou mesta 

a individuálnym programom. 

 

Spokojnosť bola na obidvoch stranách 
 
Žiaci denného štúdia II. ZA triedy pod vedením Mgr. 

Evy Kabinovej a Evy Zemanovičovej  sa  zúčastnili 

dňa 09. november 2018 účelového cvičenia určeného 
pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ na Dubovej ulici v  

Bratislave. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť 

vedomosti a praktické zručnosti žiakov pri riešení 

mimoriadnych udalostí.  Žiaci sa oboznámili 
z fungovaním zložiek civilnej obrany, polície, 

hasičského zboru  a popri tom sa učili poskytovať 

prvú pomoc v rámci zdravotnej prípravy. Nácvik 
prvej pomoci zrealizovali naše žiačky na 5 

stanoviskách, kde vysvetlili žiakom ZŠ polohy pri 

poskytovaní PP, KPR, uvoľnenie DC, využitie šatky 

trojcípej na fixáciu rôznych častí tela. Spokojnosť 
bola na obidvoch stranách.  Určite  si každý niečo 
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odniesol. Žiaci ZŠ nové vedomosti o poskytovaní 

prvej pomoci a naše žiačky mali možnosť si vyskúšať 

profesiu učiteľa. 

 

 

  

EXKURZIA  V MÚZEU  SPP 
 
Žiaci našej školy okrem odborných  exkurzií so  

zdravotníckou tematikou majú možnosť absolvovať 
exkurzie i v iných segmentoch spoločenského života. 

V rámci predmetu chémia, dňa 26. novembra 2018, 

absolvovali žiaci II. ZA triedy  s učiteľkou RNDr. 
Silviou Morovčíkovou exkurziu v Múzeu SPP v 

Bratislave. 

Prehliadkou historickej časti  expozície žiaci videli 
schému výroby svietiplynu z dreva, ktorú objavil 

Philippe Lebon, miesto  prvej slovenskej  plynárne 

v Bratislave na Kniežacom námestí, dnes Námestie 

slobody a jeho počiatočné využívanie ako zdroj 
svetla. 19. 3. 1856 boli rozsvietené prvé lampy 

v uliciach Bratislavy, preto tento deň je Dňom 

plynárenstva. V expozícii venovanej zemnému plynu 
boli žiaci oboznámení nielen o  svetových 

náleziskách zemného plynu, ale aj o miestach jeho 

ťažby na Slovensku v 50. rokoch, pred zavedením 
medzinárodného plynovodu Bratstvo, ktorého 

prevádzka bola slávnostne otvorená 29. júna 1967, 

o jeho preprave  a  využití.  Vedeli by ste si dnes 

predstaviť život bez zemného plynu? Exkurzia 
zaujala žiakov nielen s vystavenými exponátmi, ale aj 

zaujímavými a vtipnými informáciami zo strany 

lektorov.     
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Imatrikulácie v tomto školskom roku otvorila Mgr. 

Eva Drobná, riaditeľka školy, ktorá v úvode svojho 

prejavu privítala žiakov prvých ročníkov, prihovorila 
sa starším žiakom a súčasne zablahoželala žiačke III. 

DVS Darine Polákovej, ktorá dosiahla  vysoké 

umiestnenie v súťaži Florence roka 2018. Odovzdala 
jej kyticu kvetov a malý darček  ako prejav vďaky za 

kvalitnú reprezentáciu školy.  

Po úvodnom slove riaditeľky školy pokračovali 

imatrikulácie žiakov prvých ročníkov. Žiaci II. 
ročníka ZA pripravili zaujímavý kultúrny program 

pre žiakov I. A ZA a I. B ZA triedy. Prváci sa tento 

rok prezentovali tancom ako kuriatka a líšky.   

Ukázali svoje schopnosti v rámci kultúrno-

spoločenských hodnôt a sebaprezentácie.  Úlohu 

zvládli super a boli sme prekvapení, čo všetko sa 
v nich skrýva.  

Imatrikulačná slávnosť spočívala v tom, že naši 

prváci museli plniť úlohy, ako napríklad prečítať nám 
básničku po nemecky zo šumienkou v ústach alebo  

 

 

 

 

 
nastrúhať uhorku bez použitia rúk, za čo   boli 

odmenení drobnosťou. Počas imatrikulácií náš 

talentovaný spolužiak hral na klavír a za jeho 
doprovodu  sme zaspievali pieseň, čím zavládla na 

našej škole úžasná atmosféra. Po splnení úloh boli 

prváci prijatí do veľkej rodiny študentov na strednej 
zdravotníckej škole, kde ich čakajú nezabudnuteľné 

študentské roky, plné pekných chvíľ a radosti. Od nás 

dostali stužky ako znak začiatku študovania na našej 

škole. Nezabudli sme ani na žiačky I.DVS, ktoré sme 
taktiež prijali do našej rodiny žiakov a obdarili sme 

ich stužkou a malou drobnosťou. 



Kyslík – ročník XXI. číslo 1                                                                                                                       Strana 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Zúčastnili sme sa okresného kola vo florbale 

dievčat, ktoré sa konalo v SOŠ technickej na 

Vranovskej ulici v Bratislave. V silnej 

konkurencii z dvanástich  škôl sme sa vo 
svojej skupine umiestnili na 3. mieste, čo je 

motivujúci  úspech.  Športová atmosféra a 

hra v zmysle fair - play nás podnecujú k 
lepším výsledkom a k pravidelnému športovaniu. 

 

 

 
Okresného kola v stolnom tenise 

sa zúčastnil výber žiakov  I. A ZA, 

I. B ZA a II. ZA. Žiaci si boli 
zmerať sily  so žiakmi 

petržalských škôl na Gymnáziu 

Alberta Einsteina.  Z 12 škôl sme 

sa umiestnili  na 9. mieste. Získali 
sme nové skúsenosti v stolnom 

tenise. Tešíme sa a plánujeme byť 

rok lepší. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SOŠ elektrotechnická na Rybničnej ulici v 

Bratislave  zorganizovala súťaž „Silná ruka“ 

(západoslovenská oblasť), na ktorej sme sa 

zúčastnili a aj umiestnili:  Natália Vlahyová – 6. 

miesto a Boris Sljuka – 5. miesto.  

Minuloročné 2. miesto sa nám v silnej konkurencii 

nepodarilo obhájiť. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Aj budúci 

zdravotníci sa  

venujú športu 

a zapájajú sa do 

športových aktivít 

„športujúci 

november 2018“  
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Trh dobrovoľníctva,  ktorý sa konal dňa 28. 

novembra 2018 na našej škole ponúkol žiakom obraz 
o dobrovoľníckych aktivitách.  Žiaci mali možnosť 

spoznať oblasti dobrovoľníctva v rámci aktivít, 

Červeného kríža, projektov sebaprezentácie, 
manuálnych pracovných činností formou pobytových 

možností v SR a v zahraničí. Aktivita bola úspešná, 

súdime tak zo zvýšeného záujmu našich žiakov 

o prezentované problematiky. 

ol týždeň pred 
našou stužkovou, 

prípravy začali 

vrcholiť a nervozita stúpať. 
Program sme trénovali, 

kedy sa len dalo. Väčšina z 

nás si kládla otázky, 

stihnem kaderníčku? Bože 
môj, ešte nemám topánky 

k šatám !  Ako sa 

namaľujem ? A čo 
program ? Čo ak sa niečo 

pokazí ? Nastal deň D. Náš 

deň D bol 24. 11. 2018 
Myslím, že s rannou 

nervozitou vstávala každá 

z nás. O tretej sme sa 

všetky stretli v hoteli 
Tatra, aby sme doklepli 

prípravy. S príchodom 

prvých hostí sme si začali 
postupne uvedomovať, že 

náš deň, naša dôležitá 

chvíľa, na ktorú sa tešíme 
roky, je už tu. Ubehlo to ako voda. Sála bola 

slávnostne vyzdobená podľa našich požiadaviek a 

predstáv. Po nástupe, stužkovaní, príhovoroch a 

večeri nasledoval program, ktorý sme zvládli všetky 
na výbornú a smiech sa ozýval pri každom stole. Cieľ 

sme splnili a mohla začať zábava. Mysleli sme aj na 

hostí, ktorí sa, žiaľ, nemohli z rôznych dôvodov 
zúčastniť, ako naša pani riaditeľka a naše drahé 

spolužiačky a spolužiak. Bol to krásny večer plný 

tanca,  zábavy, smiechu, ale aj sĺz šťastia. Ďakujeme 

našim profesorkám, že prišli a dobre sa zabavili, za 
ich príhovory, ktoré nás úprimne dojali, takisto aj 

rodine a v neposlednom rade spolužiačkam, ktoré 

stužkovú organizovali. Pevne veríme, že aj naše 

maturitné skúšky budú mať taký bezchybný priebeh a 
všetci budú spokojní, ako po našej krásnej stužkovej. 
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Malíček 
Purpurové srdce je od 

roku 2012 udeľované  

ako ocenenie 

osobnostiam, ktoré sa 
svojou činnosťou 

a pôsobením pričinili 

o zlepšenie situácie 
predčasne narodených 

detí.  Predčasniatka 

majú svoj medzinárodný deň 17. novembra. 

Občianske združenie Malíček nás požiadal o pomoc 
a ako dobrovoľníčky – hostesky a organizátorky sme 

sa 9. novembra 2018 zúčastnili slávnostného 

koncertu  v prekrásnom Primaciálnom paláci.  
Večerom všetkých sprevádzala moderátorka 

televíznych novín Andrea Pálffy- Belányiová. 

Koncert trval približne 2 hodiny, počas týchto dvoch 
hodín sme mohli spoznať rôzne životné príbehy 

predčasne narodených detičiek, pričom niektoré 

z nich tam aj zaspievali. Asi sa nenašiel človek 

v sále, ktorý by nemal slzu v očiach.  Zúčastnilo sa aj 
veľa lekárov a sestier, ktorí pomáhajú takýmto 

detičkám, zachraňujú ich. Veľa sestier a lekárov bolo 

ocenených za svoju prácu ocenením Purpurové srdce. 
Nám sa tam veľmi páčilo, krásne miesto, krásne 

koncerty a ešte lepší ľudia. Práca, ktorú sestry 

a lekári pre predčasniatka robia, si takéto ocenenie 
zaslúži. Viac na www.nasmalicek.sk je to združenie, 

ktoré pomáha deťom a ich rodičom zvládnuť život 

predčasne narodeného dieťaťa. 

Určite odporúčame aj nižším ročníkom, ak budú mať 
príležitosť sa zúčastniť tohto podujatia, ktoré sa koná 

každý rok, treba určite ísť a aspoň takto pomôcť tým, 

ktorí si to zaslúžia.  
 Viki, Enikő, Szilvia III. DVS 

 

Zafúľaná od popola, bez mejkapu, 

drahých prsteňov a luxusných šiat 

nakoniec získa vždy to najlepšie a tie, 
ktoré sa tak snažili, odídu naprázdno. Prečo 

je to tak? Čo robia tieto nenápadné ženy 

inak? V čom je ich tajomstvo? 

Popoluška, kto vlastne táto bytosť je? 

V dnešnom chápaní môžeme povedať, že to 

v rodine nemala jednoduché. Otec sa pýta, čo 
jej má priniesť ako darček z ciest, a ona 

odpovie, že, len to, čo mu cinkne o klobúk. 

To je teda ale hlúposť... Popoluška nepovie 
otcovi, aby jej priniesol pekné šaty, vymyslí si nejakú 

neurčitú, skutočne veľmi skromnú záležitosť na prvý 

pohľad so značne neistým koncom. Ako si toto 
posolstvo preložiť do jazyka bežného života? 

Popoluška skrátka verí v šťastenu, že život jej dá 

presne to, čo potrebuje. Preto nechce ani oblečenie, 

ani zlato, ani žiadnu inú konkrétnu vec. Ona chce iba 

vedieť, čo jej život ponúkne. Pre racionálne ženy to 
síce znie dosť ezotericky, ale od Popolušky je to 

múdre. Pretože my si zväčša želáme niečo presne 

definované a zameriame na to aj celú svoju 
pozornosť. A ani nám nenapadne, že šťastie na nás 

čaká niekde úplne inde, na celkom inom mieste, 

možno na prvý pohľad nie až takom vychytenom 
a luxusnom. Popoluška nechcela, aby jej  otec 

priniesol drahé krásne šaty. Ale spomeňte si, 

nakoniec dostala hneď tri modely, a to nielen také 

hocaké. Navyše k nim zinkasovala ešte aj šperky, ku 
každým šatám iné, a čerešničkou na torte je princ, 

krásny a bohatý, milý a vzdelaný, ktorý sa do nej 

zamiloval ako maturant, hneď ako ju prvý raz zočil. 
A aby som nezabudla, s princom získala naša 

skromná dievčina ešte aj pol kráľovstva ako bonus. 

Takže, v čom je jej tajomstvo? Nuž toto pracovité 

dievča jednoducho vie, že nič v živote netreba siliť. 

Ona si počká kým, dostane šancu, a táto stratégia sa 

jej očividne vypláca. Veď načo je dobré tvrdohlavo 
trvať na niečom, keď na nás niekde čaká niečo iné, 

oveľa lepšie... 

Je skutočne pravda, že Popoluška drela ako otrok, 

pracovala tvrdo od rána do večera bez oddychu. No 

vždy si so všetkým dokázala poradiť. A hoci 
neabsolvovala žiadne školenia vrcholových 

manažérov, na ktorých sa učia „delegovať“ úlohy, 

aby toho nemali príliš veľa, ona „delegovala“ aj bez 

školení. Využila všetky možnosti, aby našla 
schopných spolupracovníkov, aj keď to boli len 

holuby. Na robotu, ktorú im pridelila, by nikto nebol 

lepší. Holuby hravo oddelili hrach od popola, či 
šošovicu od fazule. Čo by sme urobili my, keby nám 

niekto dal takúto sizyfovskú úlohu v deň oslavy 

našich narodenín? Mňa by asi porazilo, moja 
kamarátka by sa určite rozplakala, iná priateľka 

by dostala hysterický záchvat, a všetky by 

sme sa začali sťažovať na náš ťažký 

osud každému, kto by bol ochotný 
počúvať. Horekovali by sme aké je to 

nespravodlivé, a ako sa to na nás 

všetko valí... Veď to je skutočne 
nehorázne, aby sme v čase, keď sa 

ostatní zabávajú, tancujú a popíjajú, 

my dorábali domáce úlohy a učili sa 

napríklad na zajtra do školy... 

Čo urobí Popoluška? Prijme, čo jej život 

prináša do cesty, ale nedovolí, aby sa 
podvolila osudu. Táto tichá osôbka našla svoj vlastný 

spôsob, ako robiť veci, a v podstate vie reagovať na 

všetko, čo prichádza. Seje príležitosti a potom už iba 
žne úrodu. Najskôr sa pozrie, čo je v oriešku, 

http://www.nasmalicek.sk/


Kyslík – ročník XXI. číslo 1                                                                                                                       Strana 27 
 

potom si oblečie nádherné šaty, ktoré jej táto 

príležitosť ponúka a vyberie sa na ples, pretože už je 

na to pripravená. Ale pozrime sa ako to bolo na 

začiatku... Obyčajná  vetvička sa obtrela jej otcovi 
okolo hlavy. A Popoluška iba využila šancu, ktorá sa 

jej naskytla. A toto ju odlíšilo od všetkých ostatných 

adeptiek, ktoré si  na princa a pol kráľovstva brúsili 
zuby vopred. 

Popoluška mala odvahu byť krásna, zažiariť a 
upozorniť na seba. Nebála sa čeliť žiare reflektorov, a 

to aj vo chvíli, keď ju na ples vlastne nikto nepozval. 

Nabrala odvahu a prišla sama, len tak bez pozvánky, 

a stala sa stredobodom plesu a záujmu princa. 

Čo teda ešte urobiť inak, aby sme nakoniec dosiahli 

taký úspech ako Popoluška a tiež zažili svoj šťastný 
začiatok? Snažme sa rozpoznať dary, ktoré nám život 

ponúka, aj keď to môžu byť na prvý pohľad iba 

obyčajné vetvičky s orieškami. Nebude to síce ľahké 
a ani jednoduché, ale myslím si že to nakoniec pôjde. 

A tiež nájsť odvahu ukázať sa v celej svojej kráse, aj 

keď to bude iba na chvíľu. Dovoľme životu, aby sa 

postavil na našu stranu. A ak nám to hneď nezačne 
hneď fungovať, skúsme pobozkať  hoci aj žabiaka. 

Možno sa práve on premení na nášho vysnívaného 

princa... 

Teda na to, aby sme získali princa svojich snov, si 

vyzlečme staré šaty a oblečme si tie nové, šité práve 
pre nás na mieru.  A nemusíme sa princovi hneď 

vrhať do postele, stačí  iba vzbudiť záujem a nechať 

originálnu indíciu, niečo podobné ako nechala 

Popoluška v podobe malej črievičky. A byť 
rovnocennou svojmu princovi, tak ako ona. Vedela  

jazdiť na koni, strieľať z kuše. Teda byť vzdelanou, 

rozhľadenou, ktorá vie, čo chce v živote spolu so 
svojím princom dokázať... 

A ak budete pozerať  túto rozprávku počas Vianoc, 
pokúste sa  vnímať niektoré rozhodnutia hlavných 

postáv z iného, toho dnešného a možno aj vášho 

pohľadu. Prajem Vám, by ste si tam každá našli to 

dobré a vznešené, po čom tak v živote túžite...veď 
v rozprávkach je skrytá múdrosť a životná 

skúsenosť... Pokúsme sa ju objavovať v našom 

každodennom živote... 

Mgr. Monika Gelenekyová, koordinátor VkMaR 

 

Chránime dažďovníkov 
 

Dažďovník nás odpradávna teší nielen 

svojou letnou prítomnosťou, ale nám 
prináša aj úžitok v podobe lovu 

komárov, ktorých dokáže denne uloviť až 10 000 

kusov. Naša škola sa zapojila do projektu 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je 

zameraný na vybudovanie príbytkov na 

zrekonštruovaných budovách. Po rekonštrukcii a 

zateplení budovy našej školy ochranári umiestnili 

príbytky pre dažďovníkov na strechu budovy.  
Záchranná akcia je podporovaná aj Európskou 

komisiou. Jej cieľom je, aby dažďovníky mohli žiť 

spolu s nami.  
Problematiku o hniezdení dažďovníkov  a ich 

spolužitia s ľuďmi odprezentovali učiteĺy PhDr. 

Chandogová, Mgr. Ondrejková a Mgr. Repková  
žiakom denného štúdia ZA a DVS dňa 16. novembra 

2018. V podnetnej diskusii dali priestor žiakom na 

otázky, ktorých odpovede objasnili  žiakom účel 

projektu. 
 

 

Začal sa advent 

a v súvislosti s týmto 
obdobím pripravil 

Bratislavský 

samosprávny kraj pod 

vedením župana Mgr. 
Juraja Drobu, MBA, MA  

„Vianočnú kapustnicu 

pre učiteľov“ všetkých 
škôl v pôsobnosti 

bratislavskej župy. 

Vyjadrujeme podporu tejto myšlienke, ktorá združuje 
školy a vytvára priestor pre spoznanie kolegov z 

iných škôl, ako aj predstaviteľov Bratislavského 

samosprávneho kraja. Akcia prebiehala v duchu  
predvianočnej atmosféry, ktorú spríjemňovali svojou 

prítomnosťou  pán župan a celý jeho realizačný tím, 

za čo mu patrí veľká vďaka.  
Vianočnej kapustnice sa zúčastnili učitelia našej 

školy za prítomnosti zástupkyne školy PhDr. 

Gabriely Habdákovej, PhD., MPH. 
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Deň svätého Mikuláša na našej škole sa niesol v 

príjemnej atmosfére, ktorú dotvárali súťaže o 

“najchutnejší koláčik” a “najkrajšiu vianočnú 
ikebanu”. Pri tvorbe ozdobných ikebán prejavili žiaci 

vzájomnú spoluprácu medzi sebou a dokázali 

koordinovane zužitkovať všetky svoje umelecké 

vlohy prejavené v konkrétnych produktoch, čoho 

výsledkom boli nádherné ikebany. Produkty žiakov 

boli ohodnotené a odmenené cenami, ktoré 
odovzdávala riaditeľka školy  Mgr. Eva Drobná.  
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Trieda III. ZA sa rozhodla, že spríjemní 

vianočný čas seniorom v Stredisku 
sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. 

v Petržalke.  

Na tento deň sa usilovne pripravovali 
niekoľko týždňov. Vlastnoručne upiekli 

a ozdobili medovníčky, s ktorých neskôr 

vytvorili malé balíčky. Prípravy 
intenzívne začali pod vedením pani 

učiteľky PhDr. Lucie Lieskovskej. Dňa 7. 

12. 2018 zavítali medzi seniorov spolu s  

triednou učiteľkou PaedDr. Máriou 
Mihálechovou a Mgr. Alenou Sušilovou.  

V sprievode melódií huslí zaznel spev 

vianočných kolied. Prekvapenie prišlo 
v podobe Mikuláša, čertov a anjela, ktorí 

rozdávali žiakmi vytvorené balíčky. 

Spoločné mikulášske stretnutie  
a posedenie pri čaji  bolo obohatené 

upečenými bábovkami, ktoré vlastnoručne 

upiekli žiaci tejto triedy. 

Z tvárí vyžarovala radosť a vďačnosť. 
Snaha a úsilie čo do prípravy na toto 

stretnutie vložili sa im vrátila späť 

v podobe dobrého pocitu so seba samých. 
Radosť bola intenzívnejšia ako energia 

vložená do prípravy programu. Potešili 

chorých aj zdravých, učiteľky 

a zamestnancov strediska aj seba samých. 
 Viktória Staneková, III. ZA 
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Karolína Tóthová  

„V pondelok dňa 3. decembra 2018   

nás  pani učiteľka Hessková zobrala 

do vedľajšej školy háčkovať. 

Najprv som si myslela, že je to 

blbosť... No zistila som, že opak je 

pravdou. Naučila som sa ako sa 

háčkujú retiazkové očká a celkom 

 ma to pohltilo. Musela som 

počítať, koľko som urobila očiek. 

Bola to sranda. Dúfam, že to 

budeme robiť aj v budúcnosti – je to 

fajn zábava „  

 

Marek Zužo a Viktória 

Mayerová  

„ Háčkovanie bolo super. 

Dobrá atmosféra. Krásne 

výtvory. Dobrá 

skúsenosť,  veľmi sa nám 

to páčilo.“ 

Laura Ilčíková  

„ Hodina sa mi veľmi 

páčila, rada by som si 

ju zopakovala 

a naučila sa zas niečo 

nové.“ 

 

Gerhátová Simona 

 „ Na začiatku som si myslela, že háčkovať vločku 

bude náročné a zbytočné. Nakoniec ma to začalo 

baviť a vločka bola krásna. Museli sme taktiež 

počítať očká, aby bola pekná, súmerná. Ďakujeme 

pani učiteľke Hesskovej za to, že celú túto 

adventnú matematiku s nami absolvovala a niečo 

nové nás naučila.“ 

 

MATEMATIKA 

A HÁČKOVANIE

???? 

Prečo nie, posúďte 

sami. 

 
Dominika Farkašová  

„Moja vločka má: 

6 cípov, 191 retiazkových 

očiek, 16 dlhých stĺpikov a 3 

osi súmernosti.“ 

 

Júlia Fedorka  

„Moja vločka má 4 

cípy, 348 retiazkových 

očiek, 11 dlhých 

stĺpikov a 4 osi 

súmernosti.“ 
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Nech čas vianočný prinesie do našich rodín pokoj sviatočný. 

Nech vek novoročný prinesie nám všetkým  príkladný život 

spoločný. 

Nech naše srdcia láskou horiace a mysle dobrom naplnené budú 

súzvučne hrať len melódie ľuďom lahodiace. 

Nech advent - ten predvianočný čas,  prinesú pokoj do duše 

každého z nás. 
 

Úprimne Vám praje 

manažment školy 

a redakčná rada školského 

časopisu Kyslík

 

Milí čitatelia, toto číslo pre Vám pripravili žiaci a učitelia našej školy pod vedením redakčnej rady v zložení: Anna 
Faborová, PhDr., Gabriela Habdáková, PhD.,MPH, Oľga Horváthová Galgociová, PeadDr, Eva Zemanovičová, 

Claudia Homolová a Rebecca Labudová.  

Vianočné prázdniny  

od 23. decembra 2018  

do 7. januára 2019 

 

 

...vidíme sa 8. januára 2019... 

 

 


